
1!

...h. Statens 
servicecenter 

YTTRANDE 

Datum 

2017-08-30 

1(2) 

Dnr 

10363-2017/1131 

Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm 

Betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag 
(dnr Ju2017/04264/L6) 
Statens servicecenter instämmer i huvudsak i utredningens 
bedömningar och förslag. Därutöver lämnar myndigheten 
nedanstående synpunkter. 

Rättslig grund 

Statens servicecenter ställer sig huvudsakligen positiv till de förslag 
om reglering av rättslig grund som utredningen lämnar. Liksom 
utredningen bedömer myndigheten att förordningen inte kräver att 
varje behandling ska regleras. Nationell rätt ska reglera grunden för 
behandlingen. Vid verksamhet som bedrivs i allmänt intresse ska 
enligt myndighetens bedömning grunden för behandlingen regleras i 
nationell rätt. För myndigheternas del gäller detta redan idag. En 
myndighets verksamhet ska enligt legalitetsprincipen kunna härledas 
till en författning. Det kan därför enligt myndighetens bedömning 
normalt inte behövas några nya föreskrifter för att myndigheter ska 
kunna behandla personuppgifter på grunden uppgift av allmänt 
intresse. 

Den föreslagna regleringen tillsammans med principerna enligt artikel 
5 förtydligar enligt myndigheten det förhållande som redan idag 
gäller. 

Sekretess 

Statens servicecenter delar inte utredningens bedömning att 
regleringen i OSL är tillräcklig för att uppfylla förordningens krav på 
tystnadsplikt för dataskyddsombud. Många sekretessbestämmelser är 
utformade så att sekretess för en uppgift gäller i en viss del av 
verksamheten. För Statens servicecenters del kan nämnas 
bestämmelserna i 39 kap. 2-5 §§ OSL. Sekretessen enligt de 
bestämmelserna gäller i en myndighets personaladministrativa 
verksamhet. Ett dataskyddsombud kan i sin granskande roll inte anses 
delta i den verksamheten. Detta skulle innebära en risk att 

Postadress Telefon E-post Webbplats 

Statens servicecenter 0771-456 000 registrator@statenssc.se www.statenssc.se  
FE 15 
107 90 Stockholm 



il!tn. Statens 
servicecenter 

YTTRANDE 

Datum 

2017-08-30 

2(2) 

Dnr 

10363-2017/1131 

dataskyddsombudet inte har tystnadsplikt för den uppgifter hon eller 
han tar del av. För att säkerställa att dataskyddsombudet har 
tystnadsplikt på det sätt som förordningen kräver behövs det enligt 
Statens servicecenters bedömning en primär sekretessbestämmelse för 
dataskyddsombudet. 

I detta ärende har generaldirektör Thomas Pålsson beslutat efter 
föredragning av rättschef Gustaf Johnss&L 

Thomas Pålsson 

Gusta Johnss&I 
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