
Yttrande Diarienr 1 (2)
2019-02-27 DI-2018-17149

Ert diarienr
Ju2018/04106/L2

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

Regeringskansliet Justitiedepartementet

Betänkandet Nya regler om faderskap och 
föräldraskap (SOU 2018:68)
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har inget att erinra mot förslaget, men vill lämna följande
synpunkter.

Dataskyddsförordningen är från och med den 25 maj 2018 den generella 
reglering avseende personuppgiftsbehandling som gäller inom EU. Nya 
lagförslag måste vara förenliga med förordningen.

Utredningens föreslår en förenkling av förfarandet vid bekräftelse av 
föräldraskap, genom att en bekräftelse av föräldraskap föreslås kunna göras 
elektroniskt till Skatteverket. Skatteverket föreslås ansvara för att utveckla 
och driva en säker process för tjänsten för elektronisk bekräftelse. 

Utredningen bedömer att den behandling av personuppgifter som sker vid 
registrering av faderskap, moderskap och föräldraskap efter att en giltig 
bekräftelse har lämnats har stöd i författning. För att den behandling av 
personuppgifter som sker då vissa personuppgifter lämnas ut till modern och 
den som bekräftar ett föräldraskap inom ramen för en elektronisk bekräftelse 
ska vara laglig bedömer utredningen att det krävs en reglering. 

Datainspektionen instämmer i utredningens bedömning att det är lämpligt 
att Skatteverket har ansvar för processen för elektronisk bekräftelse av 
föräldraskap. 

Datainspektionen kan emellertid konstatera att det inte är bara utlämnandet 
av personuppgifterna till modern och den som bekräftar föräldraskapet och 
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den efterföljande registreringen av föräldraskapet som utgör en behandling 
av personuppgifter, utan även den omständigheten att personuppgifter 
samlas in och behandlas i ett elektroniskt system innebär att personuppgifter 
behandlas. Det saknas en utredning och analys avseende den behandling av 
personuppgifter som kommer göras i systemet för elektronisk bekräftelse.

Införandet av ett nytt elektroniskt system i vilket personuppgifter behandlas 
innebär att det krävs en analys av vilket rättsligt stöd och vilka krav som 
dataskyddsförordningen ställer på den förslagna behandlingen av 
personuppgifter. En sådan analys behöver genomföras i det fortsatta 
lagstiftningsarbetet. 

Datainspektionen vill uppmärksamma utredningen på att den förslagna 
bestämmelsen i 15 b § i Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets 
folkbokföringsverksamhet hänvisar till 2 § i Förslag till förordning om 
elektronisk bekräftelse av faderskap eller föräldraskap. Då den föreslagna 
bestämmelsen avser vilka uppgifter som får lämnas ut till modern och den 
som gör bekräftelsen inom ramen för en elektronisk bekräftelse, vilket 
regleras i 3 § i Förslag till förordning om elektronisk bekräftelse av faderskap 
eller föräldraskap, borde såvitt Datainspektionen förstår, hänvisning istället 
göras till den sistnämna bestämmelsen. 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning 
av Stina Almström. 

Katarina Tullstedt, 2019-02-27   (Det här är en elektronisk signatur) 
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