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Hur står det till med den personliga integriteten?                     

En kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41)  

Sveriges Kommuner och Landsting har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter 

på rubricerat delbetänkande.  

Förbundets ställningstagande  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att kommitténs kartläggning av risker 

för intrång i den personliga integriteten ger en bred och detaljerad bild av tämligen 

olikartade och komplexa samhällsfenomen. Det förhållandet att olika typer av teknik 

för behandling av personuppgifter och nya användningsområden för behandling av 

personuppgifter utvecklas i mycket snabb takt, motiverar i sig det omfattande arbete 

som gjorts.   

SKL anser att den uppdelning av kartläggningen i olika samhällssektorer som gjorts är 

relevant. De särskilda fenomen som tas upp, såsom molntjänster och big data, anser vi 

också vara viktiga och relevanta att belysa.  

De risker som kommittén har bedömt, utifrån de tre angivna nivåerna viss risk, påtag-

lig risk respektive allvarlig risk för den personliga integriteten, för olika slags behand-

ling inom skilda sektorer har vi från SKL:s sida svårt att uttala oss om.  

Riskbedömningarna inom olika sektorer görs ofta utifrån mera allmänna 

överväganden, vilket gör att det är svårt att på nuvarande stadium ha någon 

uppfattning om vilka slutsatser som kan dras ifråga om behovet av lagändringar.  

SKL är av uppfattningen att arbetet med kartläggning och analys, även med hänsyn 

tagen till kommitténs direktiv, också borde ha innefattat digitaliseringens positiva 

möjligheter, både i form av effektivisering av verksamheter och nya möjligheter att 

bygga in integritetsskydd i system och tillämpningar. Vi efterlyser också en jämförelse 

mellan integritets- och säkerhetsrisker i den digitala världen och risker för motsva-

rande uppgiftshantering i pappersvärlden, särskilt när det gäller uppgiftshantering i 

alla de verksamheter hos myndigheterna som måste utföras oavsett om den sker 

digitalt eller på papper. 

Vidare påtalar SKL behov av en mer grundläggande förändring av lagstiftningen inom 

vård och omsorgsområdet, i enlighet med vad som har framförts i SKL:s yttrande över 

utredningen Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) (SKL 

DNR:14/3779).  

I den av EU nyligen beslutade dataskyddsförordningen ges tillsynsmyndigheten ett 

antal uppgifter, bl. a. ska den ge råd om behandling av personuppgifter och främja 
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framtagande av uppförandekoder. Det är förbundets bestämda uppfattning att Data-

inspektionen bör ges i uppgift att lägga en stor del av sin tid på råd och stöd i förhål-

lande till de personuppgiftsansvariga för att hjälpa myndigheterna att digitalisera på 

korrekt sätt. Behovet har sin grund i den nya lagstiftningen på integritetsskyddsom-

rådet samt den allt snabbare digitaliseringen av samhället, med de utmaningar det in-

nebär för alla parter, samt den offentliga sektorns arbete för en säker och effektiv e-

förvaltning.  

SKL önskar att förbundet ska beredas möjlighet att lämna synpunkter under hand när 

det gäller kommitténs fortsatta arbete.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting  

 

Lena Micko 

Ordförande 


