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Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har anmodats att yttra sig över 

innehållet i rubricerat betänkande. Betänkandet innehåller en förtjänstfull 

analys av EU:s nya dataskyddsförordning utifrån de ramar som utredningen 

haft att förhålla sig till. Nämnden lämnar i huvudsak utredningens 

överväganden och förslag utan erinran. 

 

Enligt nämnden bör emellertid såväl utformningen som konsekvenserna av 

sökförbudet avseende känsliga personuppgifter i 3 kap. 4 § förslaget till 

dataskyddslag ses över.  

 

Nämnden ifrågasätter utformningen av det föreslagna sökförbudet. Syftet med 

ett sökförbud torde vara att förhindra sammanställningar av känsliga 

personuppgifter och kartläggningar av personer på grundval av uppgifter om 

exempelvis etnicitet eller politiska åsikter (jfr. s. 179). Enligt den föreslagna 

bestämmelsens ordalydelse förhindras i praktiken all användning av 

sökbegrepp eftersom det på förhand är svårt att veta om sökningen kommer att 

avslöja någon känslig personuppgift. Inte heller kan avsikten vara att enbart 

förbjuda känsliga personuppgifter som sökbegrepp eftersom det förutsätter att 

själva sökbegreppet också innefattar uppgift om en identifierbar person. I 

delbetänkandet Brottsdatalag (SOU 2017:29) föreslås en bestämmelse om 

sökförbud som kan tjäna som förebild i detta sammanhang.1 

 

Nämnden vill också påpeka att ett sökförbud avseende känsliga 

personuppgifter kan omöjliggöra en effektiv registervård och tillsyn. Nämnden 

har tidigare påtalat att detta är olyckligt ur ett integritetsperspektiv.2 

                                                 
1 Se 2 kap. 14 § förslag till brottsdatalag ”Det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få 

fram ett personurval grundat på känsliga personuppgifter”.  
2 Se nämndens remissyttrande den 14 juni 2017 över delbetänkandet Brottsdatalag (SOU 

2017:29). Se även Datainspektionens samrådsyttrande från den 1 juli 2016 ”Samråd om 

känsliga personuppgifter som sökbegrepp inom ramen för Polismyndighetens registervård” 

(dnr 1047-2016). 

  

Yttrande  

  

2017-08-28 Dnr 92-2017 

 

Justitiedepartementet 

103 33 Stockholm 

 



2 

 

 

 

Utredningen anger att det inom vissa verksamheter kan finnas behov av att 

använda sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter och att detta får 

regleras sektorspecifikt (s. 180). Registervård behövs dock rimligen inom de 

flesta myndigheters verksamhet, varför ett undantag för registervårdande 

sökningar bör regleras centralt.  

 

Nämndens tillsyn ska särskilt avse behandling av känsliga personuppgifter.3 

För att nämnden på ett effektivt sätt ska kunna fullgöra sina uppgifter måste 

sökningar efter känsliga personuppgifter kunna göras i tillsynsobjektens 

datasystem. Ett undantag från sökförbudet i nämndens tillsynsverksamhet bör 

därför införas i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande 

verksamhet.   

 

Utredningen har inte närmare utvecklat hur sökförbudet ska tillämpas eller 

vilka konsekvenser det kan få. Detta bör ske i det fortsatta lagstiftningsarbetet.  

 

 

Detta yttrande har beslutats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens 

ordförande Sigurd Heuman. Föredragande har varit Emma Lampe. 

 

 

 

 

Sigurd Heuman 

 

    Emma Lampe 

 

 

                                                 

 3 Se 1 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 


