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Så stärker vi den personliga integriteten - SOU 2017:52
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
rubricerat betänkande.
Sammanfattning
SKL tillstyrker den författningsändring i kommittéförordningen som föreslås.
När det gäller utredningens bedömningar och förslag till olika utredningsinsatser
lämnar SKL synpunkter på de delar som främst berör kommun- och landstingssektorn.
Allmänna synpunkter
Kommitténs arbete borde, även med hänsyn till utredningsdirektiven, ha innefattat
digitaliseringens positiva möjligheter, inte bara utifrån verksamhetens effektivisering
och verksamhetsnytta utan också utifrån möjligheter att skapa inbyggt dataskydd vid
anskaffande och användning av system och tillämpningar och även vid delning av
information mellan myndigheter. SKL efterlyser jämförelser mellan integritets- och
säkerhetsrisker i den digitala världen och de risker som vi vet finns vid motsvarande
hantering i den traditionella pappersvärlden i olika verksamheter. En sådan analys bör
vägas in i värderingen av integritetsrisker.
Författningsförslag
SKL tillstyrker den författningsändring i kommittéförordningen som föreslås.
Skolan
SKL tillstyrker att regeringen bör låta utreda behovet av utökat sekretesskydd för
uppgifter om elever i skolans olika IT-system. Mängden personuppgifter som behandlas på olika nivåer i skolans verksamhet har ökat kraftigt t.ex. genom lärplattformar,
andra digitala läromedel eller genom sociala medier i undervisningen, vilket i sig
motiverar att frågan utreds.
Den 18 mars 2010 tillsattes en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av
lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet med anledning av den utökade dokumentationsskyldigheten när det gäller uppgifter om elevers personliga förhållanden.
Uppdraget redovisades i betänkandet Skolans dokument – insyn och sekretess (SOU
2011:58). Betänkandet har remitterats. I betänkandet föreslås bl.a. kompletterande
bestämmelser om sekretess i 23 kap. offentlighets- och sekretesslagen t.ex. när det
gäller uppgifter om enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om
mottagande i grundsärskola enligt 7 kap. 5 § skollagen. Några remissinstanser har
påpekat andra brister i sekretesskyddet bl.a. när det gäller uppgifter om enskilds perSveriges Kommuner och Landsting
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sonliga förhållanden i ärenden om skolskjuts och tilläggsbelopp för elever med extraordinära stödbehov. SKL anser att det är mycket angeläget att denna översyn av lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet fullföljs på så sätt att brister i den enskilde
elevens sekretesskydd rättas till.
SKL tillstyrker att Skolverket får ett uppdrag att initiera och stödja utarbetandet av en
uppförandekod på skolans område.
En ny socialtjänstdatalag
SKL välkomnar att frågan om en ny lagstiftning om behandling av personuppgifter på
socialtjänstens område utreds bl.a. mot bakgrund av de synpunkter som framfördes av
Utredningen om rätt information i vård och omsorg i betänkandet ”Rätt information på
rätt plats i rätt tid” (SOU 2014:23). Detta betänkande lämnades innan EU:s
dataskyddsförordning var beslutad vilket innebär att en del synpunkter eventuellt inte
kan hanteras på samma sätt sedan dataskyddsförordningen nu är beslutad.
Utvecklingen inom området tjänster kopplade till välfärdsteknik och de frågor kring
integritetsskydd som den reser bör utredas i det sammanhanget. SKL anser
sammantaget att det behövs en ny registerlag på socialtjänstens område.
Hälso-och sjukvård
SKL tillstyrker att frågan om eventuell komplettering av patientdatalagen vad gäller
bestämmelser om säker och ändamålsenlig hantering av personuppgifter, inre sekretess samt behörighetstilldelning, utreds.
E-förvaltning
SKL tillstyrker att frågan om hur myndigheter arbetar med så kallad medborgarprofilering utreds i relation till bl.a. relevanta regler i dataskyddsförordningen och förvaltningslagen.
SKL tillstyrker också att den myndighet som kommer att få det samlade ansvaret för
den offentliga förvaltningens digitalisering får ett främjandeuppdrag som inkluderar
skyddet av den personliga integriteten och lösningar för integritetsskyddande arbetssätt och teknik.
SKL tillstyrker att frågan om lagreglerad tystnadsplikt för personuppgiftsbiträden utreds. Behovet av att utreda frågan grundas dels på den mycket stora omfattningen av
användning av personuppgiftsbiträden inom offentlig sektor och oklarheten kring
huruvida och under vilka förutsättningar sekretessbelagda uppgifter hos myndigheten
kan lämnas ut till personuppgiftsbiträdet och dess personal och eventuella s.k. underbiträden, dels på kravet i dataskyddsförordningen artikel 28 3.b) enligt vilket det krävs
att avtalet med biträdet eller rättsakten som reglerar biträdets hantering särskilt ska
föreskriva att personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att de personer som arbetar för
biträdet och som har behörighet att behandla personuppgifter har åtagit sig att iaktta
konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.
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Arbetslivet
SKL tillstyrker att Arbetsmiljöverket ges i uppdrag att i samråd med Datainspektionen
vidta åtgärder för att initiera och stödja utarbetandet av uppförandekoder för
arbetslivet. SKL vill dock framhålla att det finns behov av ett samlat
lagstiftningsinitiativ i linje med de tankegångar som fördes fram i betänkandet
Integritet i arbetslivet, SOU 2009:44.
Sveriges Kommuner och Landsting

Anders Henriksson
1:e vice ordförande
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