
Yttrande Diarienr 1 (2)
2018-06-25 DI-2018-7620

Ert diarienr
S2018/03106/FS

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet, Socialdepartementet
via e-post

Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår 
av folkbokföringen
Datainspektionen har granskat  promemorian huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Nationell kompletterande reglering

Av promemorian framgår att förslaget till en ny lag om ändring av det kön 
som framgår av folkbokföringen kommer innebära behandling av  
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet samt i 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I promemorian görs bedömningen 
att den kompletterande dataskyddslagen (2018:218) kan utgöra det nationella 
stöd som behövs för att de personuppgiftsansvariga ska kunna uppfylla 
kraven i EU:s dataskyddsförordning beträffande rättslig grund i artikel 6 och 
tillämpligt undantag från huvudregeln artikel 9.1. om förbud att behandla 
känsliga personuppgifter.

Dataskyddslagen innehåller bestämmelser som är avsedda att gälla för 
offentlig verksamhet där sektorsspecifik reglering avseende behandling av 
känsliga personuppgifter saknas (prop. 2017/18:105 s. 91). Om en annan lag 
eller en förordning innehåller något bestämmelse som avviker från 
dataskyddslagen, tillämpas den bestämmelsen, 1 kap. 6 § dataskyddslagen. 
Det kan till exempel vara bestämmelser som specificerar eller begränsar 
rätten att behandla känsliga personuppgifter i en viss verksamhet eller 
särskilda förfaranderegler. När det gäller behandling av personuppgifter 
inom folkbokföringen som omfattats av regelanpassning med anledning av 
dataskyddsförordningen har följande uttalats (prop. 2017/18:95 s. 63). 
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De befintliga bestämmelserna i registerförfattningarna har utformats 
utifrån de särskilda behov som respektive verksamhet har. 
Bestämmelserna om behandling av känsliga personuppgifter i berörda 
lagar bör därför behållas och därmed utgöra en till 3 kap. 3 § 
dataskyddslagen avvikande reglering (jfr 1 kap. 6 § förslaget till 
dataskyddslag).

Datainspektionen konstaterar att folkbokföringsverksamhet, socialtjänst 
samt hälso- och sjukvård är exempel på områden med sektorsspecifik 
reglering av behandling av personuppgifter som kompletterar 
dataskyddsförordningen. Det är lagen och förordningen om behandling av 
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet (2001:182 och 
2001:589), lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten (2001:454 och 2001:637) samt patientdatalagen (2008:355). 
Dessa sektorsspecifika bestämmelser innehåller specifika krav på 
skyddsåtgärder, exempelvis sök- och sammanställningsbegränsningar samt 
krav på säkerhet i samband med behandlingen.  

Dataskyddslagens bestämmelser ska alltså inte tillämpas av verksamheter 
som har en sektorsspecifik reglering som omfattar behandlingen av 
personuppgifterna. I det fortsatta beredningsarbetet behövs därför en analys 
av om nämnda sektorsspecifika regleringar ska tillämpas och om det 
föranleder behov av kompletterande bestämmelser i dessa regleringar.

Tystnadsplikt

Datainspektionen har dessutom en synpunkt som rör förslaget om 
tystnadsplikt i 10 § första meningen lagen om ändring av det kön som 
framgår av folkbokföringen. Det finns bestämmelser om tystnadsplikt i 15 
kap. 1-3 §§ socialtjänstlagen (2001:453) och i 6 kap. 12-16 §§ 
patientsäkerhetslagen (2009:659). I det fortsatta beredningsarbetet behöver 
utredas hur förslaget i 10 § första stycket förhåller sig till nämnda 
bestämmelser om tystnadsplikt. 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning 
av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Katarina Tullstedt, 2018-06-25   (Det här är en elektronisk signatur) 
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