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Regeringskansliet Socialdepartementet

Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 
2019:23)
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 kan inte bifalla förslagen i betänkandet eftersom 
betänkandet saknar en integritetsanalys.  

I betänkandet föreslås det att levnadsförhållanden för personer med 
funktionsnedsättning ska inrättas som ett nytt statistikområde för officiell 
statistik och att Statistiska centralbyrån (SCB) ska ha statistikansvar för att 
följa upp levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Enligt 
förslaget ska ansvaret regleras i förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken (sida 221). Vidare föreslås i betänkandet att ett antal myndigheter 
inom respektive samhällsområde ska ha ett ansvar för att bidra till områdets 
genomförande och/eller uppföljning av funktionhinderpolitiken. 

Utredningens förslag bygger på att uppföljning och analys av 
funktionshinderspolitiken ska belysa hur mänskliga rättigheter enligt FN-
konventionen förverkligas i Sverige, vilket Datainspektionen ser positivt på. 
Datainspektionen konstaterar dock att betänkandet saknar en redogörelse 
för hur betänkandets förslag förhåller sig till skyddet för den personliga 
integriteten enligt dataskyddsförordningen. 

I betänkandet saknas en redogörelse för vilka personuppgifter som kan 
komma att behandlas till följd av förslagen, vilket rättsligt stöd det finns för 
att behandla dessa personuppgifter enligt dataskyddsförordningen samt när 
känsliga personuppgifter behandlas vilket undantag i artikel 9.2 i 
dataskyddsförordningen som ska kunna tillämpas och om de behöver 
kompletteras med nationella bestämmelser.
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Om behandlingen grundar sig på artikel 9.2 j i
dataskyddsförordningen ska de kompletterande bestämmelserna även
innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa
den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.

Datainspektionen efterfrågar i det fortsatta arbetet således en kartläggning
av vilka personuppgifter som myndigheterna kommer behandla, ett tydligt
utpekande av det rättsliga stödet och en analys som visar att
lagstiftningen är såväl proportionell mot de legitima mål som eftersträvas,
som så tydlig, precis och förutsägbar som dataskyddsförordningen kräver.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning 
av juristerna Ranja Bunni och Stina Almström.

Katarina Tullstedt, 2019-11-28   (Det här är en elektronisk signatur) 
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