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Brottsdatalag (SOU 2017:29) 
 
Övergripande synpunkter 
 
Saco har getts tillfälle att lämna synpunkter på delbetänkande av 
utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv. 
 
Delbetänkandet innebär ett förslag till genomförande av direktiv 
(EU) 2016/680 genom en ny ramlag, brottsdatalagen. Lagen ska 
tillämpas av myndigheter som har till uppgift att förebygga, 
förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga påföljder vid behandling av 
personuppgifter. 
 
Saco tillstyrker förslaget i delbetänkandet. 
 
Särskilt om känsliga personuppgifter 
 
Saco vill understryka vikten av att hänsyn tas till den enskildes 
personliga integritet när myndigheter behandlar personuppgifter 
inom ramen för sin verksamhet. Det är särskilt viktigt vid 
behandling av känsliga personuppgifter. Utredningens förslag 
förefaller här väl balanserade. 
 
I betänkandet framgår det att känsliga personuppgifter som 
huvudregel inte får behandlas. Om uppgifter om en person 
behandlas får de dock kompletteras med sådana personuppgifter 
om det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen.  
 
Saco ställer sig positiva till att den föreslagna regleringen är i linje 
med nu gällande rätt. Känsliga personuppgifter ska således 
fortsatt användas restriktiv och bedömningen av om rekvisitet 
’absolut nödvändigt’ är uppfyllt ska göras i det enskilda fallet. En 
bedömning i det enskilda fallet blir särskilt viktigt dels då vad som 
är att anse som absolut nödvändig behandling skiljer sig mellan 
de olika behöriga myndigheterna beroende på verksamhet och 
behov av att behandla sådana personuppgifter. Dels då flera 
myndigheter än idag kommer anses vara en behörig myndighet 
och tillämpa den föreslagna lagen. 
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Särskilt om loggning 
 
I betänkandet anförs att som en del i de personuppgiftsansvarigas 
skyldigheter ingår ett krav på att det ska finnas en 
behandlingshistorik; loggning. Loggning är en teknisk 
säkerhetsåtgärd som används för att kontrollera om behandlingen 
är tillåten, för egenkontroll, säkerställa personuppgifternas 
integritet och säkerhet och för straffrättsliga förfaranden.  
 
Samtidigt som det är av vikt att behandling av personuppgifter är 
korrekt och adekvat vill Saco även här understryka vikten av att 
hänsyn tas till den enskildes personliga integritet. I betänkandet 
anförs att tillsynsmyndigheten kan ge myndigheterna vägledning 
om användningen av loggar då det är viktigt att 
loggningssystemen inte missbrukas eller används för andra syften 
än som varit avsett. Sacos inställning är att detta är av särskild 
vikt för att skydda den enskildes personliga integritet i arbetslivet. 
 
Särskilt om gränsdragningsfrågor 
 
Vad gäller gränsdragningsfrågor som rör den föreslagna lagens 
tillämpningsområde är det av vikt att det är tydligt vilket regelverk 
för dataskydd som gäller för att åstadkomma god efterlevnad av 
reglerna. I kapitel 8 i betänkandet anförs att avgörande betydelse 
för tillämpningen är huruvida behandlingen utförs av en behörig 
myndighet och i vilket syfte personuppgiftsbehandlingen sker.  
 
Det är inte ovanligt att flera olika lagstiftningar kan komma att 
aktualiseras varför det är av vikt att samråd sker mellan de olika 
dataskyddsutredningarna angående behov av anpassning mellan 
lagstiftningarna. Sveriges läkarförbund anför som exempel att 
såväl brottsdatalagen som patientdatalagen blir tillämpligt på 
personuppgiftsbehandling vid rättspsykiatrisk vård. 
 
Saco bilägger också yttrande från Sacoförbundet Sveriges 
läkarförbund. 
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