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Till statsrådet och chefen för Försvarsdepartementet

Regeringen beslutade den februari15 1996 tillsätta särskildatt en
utredare med uppdrag utreda och lägga fram förslag denatt om
författningsreglering personregister totalförsvarspliktigaöverav som
behövs för den verksamhet skall bedrivas Totalförsvaretssom av
pliktverk dir. 1996: 14.

Den 16 april 1996 förordnade dåvarande chefen för Försvars-
departementet, statsrådet f.d.Peterson, justitierâdet Inga-Britt Tömell

särskild utredare.att vara
Som förordnades fr.o.m. dag systemutvecklarenexperter samma

Leif Alfredsson, hovrättsassessom Maria Hedegård, överstelöjtnanten
Lars Krönmark, överstelöjtnanten Thomas Lövgren, hovrättsassessom
Thomas Stiber Strömgren och avdelningsdirektören Hans Wehlin. Den
17 september 1996 förordnades hovrättsassessom Henrik Kjellinäven

i utredningen.expertsom
Som sekreterare förordnades den 22 april 1996 hovrättsassessom

Stefan Olsson.
Utredningen har antagit Pliktregisterutredningen.namnet
Härmed överlämnas utredningens betänkande Behandling av

personuppgifter totalförsvarspliktiga. Utredningens har iexperterom
allt väsentligt ställt sig bakom förslagen.

Utredningsuppdraget härigenom slutfört.är

Stockholm junii 1997

Inga-Britt Tömell

/Stefan Olsson





SOU 1997:101

Innehållsförteckning

Förkortningar 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammanfattning 13
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Författningsförslag 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

I INLEDNING

1 Uppdraget

2 Utredningsarbetet 33
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

PÅGÅENDENUVARANDE ORDNING OCH UTVECKLING

3 Inledning Personregister och den enskildes integritet 35- .

4 Gällande reglering 39
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Datalagen 39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tillämpningsområde4.1.1 Lagens och vissa
definitioner 39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tillstånd till4.1.2 Licens och inrättande och förande

personregister 41av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.3 Den registeransvariges skyldigheter och Data-

inspektionens tillsyn 44
. .. . . . . . . . . . . . . . . .Övriga4.1.4 bestämmelser 45
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Särskilda registerförfattningar 46
. . . . . . . . . . . . .. . . .

4.3 Offentlighet sekretessoch 46
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3.1 Inledning 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

4.3.2 allmän handlingBegreppet 48
. . . . . . . . . . . . . .

4.3.3 Allmänt sekretessbestämrnelsema och derasom
uppbyggnad 49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.4 Sekretess rörande totalförsvarspliktiga 52

. . . . . . .
för personuppgift4.3.5 Sekretess i personregister 53

. . .
4.3.6 Försvarssekretess 53

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Sekretess vid framställning statistik4.3.7 53av . . . . . . .

4.3.8 Sekretess mellan myndigheter 54
. . . . . . . . . . . .



Innehållsförteckning 1997:101SOU

Överföring 55sekretess4.3.9 av . .. . . . . . . .. . . . . .
56Meddelarfrihet4.3.l0 . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . ..

tryck-datalagstiftningen,mellanförhållandet4.4 Kort om
56sekretesslagenochfrihetsförordningen .. . . . . . . .. . .
58gallringBevarande och4.5 .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .

61överenskommelserInternationella . .. . . . . . . . . .. . .
61Inledning5.1 . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 62dataskyddskonventionEuroparådets5.2 . . . .. . . . . . . . ..

dataskydd 62riktlinjer förochrekommendationOECD:s5.3 . .
63rekommendationerEuroparådets5.4 .. . . . . . . .. . . . . ..
63personuppgifterEG-direktivet5.5 om . . .. . . . . . . .. . . .

67persondatalagtillförslagDatalagskommitténs m.m. . . . .
67Inledning6.1 . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . 67teknikoberoende laggenerell och6.2 En . . . .. . . . . . .. .

personuppgifterbehandlingförFörutsättningar6.3 att av
68tillåtenskall vara . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . .

ansvarigesoch denbehandlingenför6.4 Ansvaret
69skyldigheter . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . 71och gallringArkivering6.5 .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. 71och tillsynAnmälan6.6 . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . 72regleringKompletterande6.7 .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . 73ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande6.8 . . .. . . . ..

författnings-tillförslagDatalagskommitténs övriga6.9
74ändringar . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . flyttade tillföreslåsRegler i datalagen6.9.1 som
74andra lagar . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . yttrandefrihets-ochTryckfrihetsförordningen6.9.2
75grundlagen . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. 76Regeringsformen6.9.3 .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . 76Sekretesslagen6.9.4 . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . 76Arkivlagen6.9.5 . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . ..

77personaldessochTotalförsvaret .. . . .. . . . . .. . . . .
77omfattninginnebörd ochTotalförsvarspliktens . . . .. . .
80förhållandentotalförsvarspliktigasdeUtredningar om . .
80Inledning7.2.1 .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . utredningomfattandemindreMönstring,7.2.2 annan
81antagningsprövningoch .. . . .. . . . . . .. . . .

enskildesdenuppgifterInhämtande7.2.3 omav
83m.fl.myndigheterförhållanden frånpersonliga .



Innehållsförteckningsou 1997:101

Åtgärder7.3 efter utredning Inskrivning, grundutbildning-
och krigsplacering 85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
7.4 Personal inom totalförsvaret inte iansprâktagenärsom

med värnplikt eller civilplikt 86
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 Närmare Totalförsvarets pliktverk och dessom
verksamhet 89

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1 Inledning 89

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
8.2 Pliktverkets organisation 89

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 Pliktverkets uppgifter 90

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4 Registerverksarnheten 92

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4.1 Inledning 92

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4.2 Datainspektionens tillstånd föreskrifteroch för

PLIS 83
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beträffande8.4.3 vilka kan uppgifterpersoner
registreras i PLIS 94

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4.4 Typer personuppgifter i registret och flödetav

uppgifter 95av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Åtkomst8.4.5 och skydd 97
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.4.6 Information till den enskilde 97
. . . . . . .. . . . . .

8.4.7 Bevarande och gallring 98
. . . . . . . . . . . . . . . .

8.4.8 Socialstyrelsens register hälso- ochöver
sjukvårdspersonal i krig INTEGER 98- . . . . . . .

FÖRSLAGÖVERVÄGANDENIII OCH

9 Inledande ställningstaganden och allmänna
utgångspunkter 101

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1 Förslaget till persondatalag och Pliktverkets register-

verksamhet 101
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

9.1.1 Förhållandet mellan EG-direktivet, förslaget
till persondatalag och de särskilda registerför-
fattningarna 101

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.2 Persondatalagens bör tjänanormer som

utgångspunkt 104
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.1.3 samspel mellan lagstiftningEtt central och
särskilda författningar reglerar hanteringensom

personuppgifter bör eftersträvas 104av . . . . . . . . .
9.1.4 hantering regleras och terrnino-Typen av som

login bör desamma i särskild författningvara en
persondatalageni 105som . . . . . . . . . . . . . .. . .

9.1.5 Datainspektionens tillsyn bör omfatta Plikt-
verkets hantering personuppgifter 107av . . . . . . . .

7



Innehållsförteckning 1997:101SOU

register-PliktverketsregleringFörslagen9.1.6 avom
tillförslagettillbörverksamhet anpassas

107persondatalag . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . personuppgifterbehandlingenFörfattningsreglering9.2 avav
108totalförsvarspliktigaom . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . 108Författningsinnehåll9.2.1 . . .. . . . .. . . .. . . . .. 110lösningFörfattningsteknisk9.2.2 .. . . . .. . . . . .. .

113tillämpningsområdeLagens10 . . . . .. . . . .. . . . . .. . .
behandlingautomatiskskallReglerna10.1 person-avavse

personuppgifterbehandlingochuppgifter somavannan
113registeringå iskallelleringår i ett .. . .. . . . . .. . . .

behandlingPliktverketsskallReglerna10.2 person-avavse
andraochtotalförsvarspliktigauppgifter personeromom

114beredskaphöjdvidtotalförsvaretinomuppgiftermed .
medändamålentillskall anknytasTillämpningsområdet10.3

118behandlingen . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. 119tillämpningsområdetutanförfallerBehandling10.4 som . .. .

totalförsvarspliktigapersonuppgifterBehandlingll omav -
bestämmel-tillförhållandeipreciseringarochAvvikelser

123persondatalagenföreslagnadeniserna . . . .. . .. . . .
123Inledning11.1 .. .. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . 123Ändamålen behandlingenmed11.2 .. .. . . .. . . . .. . . ..

behandlabehovPliktverkets11.2.1 att person-av
124uppgifter .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . demändamålandraför änBehandling11.2.2 som
128förinsamladesursprungligenuppgifterna . . .. .

ochforskningförbehandlingSärskiltll.2.3 om
130statistik . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . . . 131behandlasskall fåpersonuppgifterVilka11.3 .. . .. . .. . . 136uppgifternaförSkydd11.4 .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. .

rättelseochregistreradetill denInformation11.5 av
137uppgifterbehandladefelaktigt .. . .. . . .. . . . .. .. . 140behandlingenför11.6 Ansvaret .. . .. . . .. . .. . . .. . . . 143tillsynochAnmälan11.7 ... . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. 143DatainspektionentillAnmälan11.7.1 .. . .. . . .. . . . 146befogenheterochtillsynDatainspektionens11.7.2 .. . .
149Övriga persondatalagenibestämmelser11.8 . .. .. . . .. . .

153totalförsvarspliktigaADB-registerPliktverkets över12 .. . .
153Inledning12.1 . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. 153Registerinnehåll12.2 . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .



InnehållsförteckningSOU 1997:101

12.2.1 Allmänt vad bör få antecknas i ADB-ettom som
register totalförsvarspliktigaöver 154

. . . . . . . . . .
12.2.2 Beträffande vilka skall det fåpersoner

förekomma uppgifter i registret 155
. . . . . . . . . .12.2.3 Vilka personuppgifter skall fâ antecknas i

registret 159
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.2.4 Ytterligare begränsningar vad får före-av som

komma i ADB-register totalförsvarspliktiga 168över
12.3 Vem skall föra in uppgifter i registret 169

. . . . . . . . . .Terminalâtkomst12.4 171
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.5 sökbegrepp 174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.6 Sambearbetning 177
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

12.7 Utlämnande uppgifter ADB-medium 178av . . . . . . . . .

13 Arkivering och gallring 181
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

14 Sekretessfrágor 189
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.1 Inledning 189

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pliktverkets14.2 möjligheter del sekretessbelagdaatt ta av
personuppgifter från andra myndigheter 189

. .. . . . . . . . .
14.3 Sekretess för uppgifter totalförsvarspliktiga hosom

Pliktverket 191
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

14.4 Sekretess hos dem personuppgifter fråntar emotsom
Pliktverket 195

. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

15 Skadestånd och strajj 199
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.1 Skadestånd 199
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

15.2 Straff 200
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

16 Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser 201
. . . . . . . . .

16.1 Ikraftträdande 201
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.1.1 Lagen behandling personuppgifterom av om
totalförsvarspliktiga 201

. . . . . . . . . . . . . . . . . .Ändringar16.1.2 i författningarandra 202
. . . . . . . . . . .Övergångsbestämmelser16.2 202

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2.1 Registrering uppgifterav om personer vars

tjänstbarhet före den januari 1999,1utretts
vid den tidpunkten inte tagits imen som

anspråk för totalförsvarets räkning 202
. . . . . . . . .

16.2.2 Förhållandet till den föreslagna persondata-
lagens Övergångsbestämmelser 203

. . . . . . . . . . . .
16.2.3 Behandling personuppgifter totalförsvars-av om

pliktiga hos andra Pliktverket 205än
. . . . . . . . . .



Innehållsförteckning 1997:101SOU

209förslagenKonsekvenser17 av . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. 209åtagandenoffentligaPrövning17.1 av . . . .. . . . .. . . .. .
mellanjämställdhetkonsekvenser,Regionalpolitiska17.2

209arbetebrottsförebyggandeochkönen . .. . . . .. . . . .. 209genomförandeför förslagensKostnader17.3 . . . .. . . . .. .

total-ADB-registerPliktverkets överINIEGER-delen18 av
211sammanfattningEnförsvarspliktiga - . . . .. . . . .. . .

215Fözfattningskommentar .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .

Bilagor
237direktivUtredningensBilaga 1 . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. 245persondatalagtillförslagDatalagskommitténs2Bilaga .. . ..

10



SOU 1997:101

Förkortningar

ADB Automatisk databehandling

CLA Centrala läkarhandlingsarkivet

Dir. Direktiv

Ds Departementsserien

EG Europeiska gemenskapen

EU Europeiska unionen

FFS Försvarets författningssamling

KU Konstitutionsutskottet

OECD Organisation for Economic Co-operation and Develop-
Organisationen för ekonomiskt samarbete ochment

utveckling

Pliktverket Totalförsvarets Pliktverk

PLIS Pliktverkets informationssystem

Prop. Proposition

RA-FS Riksarkivets författningssamling

RF Regeringsformen

Rskr. Riksdagsskrivelse

SOU Statens offentliga utredningar

TF Tryckfrihetsförordningen

YGL Yttrandefrihetsgrundlagen

ÖCB Överstyrelsen för civil beredskap

11





SOU 1997:101

Sammanfattning

Bakgrund

Totalförsvarets personalförsörjning plikt för svenskatryggas genom en
medborgare och för utlänningar bosatta i riketär tjänstgöraattsom
inom totalförsvaret i den omfattning hans eller hennes kroppskraf-som

hälsotillståndoch tillåter. Tjänstgöringen fullgörster värnplikt,som
civilplikt eller allmän tjänsteplikt. För uttagning pliktpersonal medav
värnplikt och civilplikt för redovisning denna och övrigsamt av
personal med uppgifter inom totalförsvaret Totalförsvaretssvarar
pliktverk Pliktverket. Förutom pliktpersonal finns inom totalförsvaret
olika personalkategorier anställda frivilliga.ochav

För klara uppgifterna med uttagning och redovisningatt har
Pliktverket omfattande datorstöd med ADB-baseradeett register över
totalförsvarets personal. Registren innehåller uppgifter ärsom av
känslig karaktär såväl för den enskilde från försvarssynpunkt.som
Registren regleras idag dels datalagens allmänna bestämmelserav om
personregister, dels föreskrifter meddelats Datainspektionenav som av
i samband med tillstånd givits för registren. Förändringaratt är
förestående såväl vad gäller registrens faktiska utformning som
beträffande de legala förutsättningarna för behandla personuppgifteratt
med automatik. Pliktverket inne i tekniskär utvecklingsfasen som
bl.a. innebär personuppgifterna totalförsvarets personal skallatt om
samlas i enda register PLIS Pliktverkets infonnationssys-ett stort
tem, med möjligheter till elektronisk kommunikation med olikastora
enheter inom totalförsvaret. Samtidigt Sverige påär implemen-väg att

EG-direktiv personuppgiftertera kommerett innebäraattom som
förändringar såvitt tillåtligheten hantera personuppgifter iattavser
register och/eller på automatisk väg.

Uppdraget

Behovet författningsreglering Pliktverkets personregisterav en av
uppmärksammades redan i samband med lagen 1994:1809att om
totalförsvarsplikt arbetades fram. Regeringen valde då emellertid att
avvakta tills det stod klart vilka uppgifter i framtiden borde finnassom

13
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underlades framutredningför vårdirektivenmed i registret. I som
för lagregleratiden ett1996 attvåren att avmogennu varangavs

sarmnanfattatkortUppdraget harbefolkningsregister.landets största -
författningsregleringdenförslagframläggabestått i att avom-

för den verksam-behövstotalförsvarspliktigapersonregister över som
gåttdelarhar iArbetetPliktverket.bedrivas utskall storahet avsom
påkravensidan,mellan, åavvägninglämpligpå finna enatt enaen

densidan,och, å andraverksamheteffektivändamålsenlig och
integritet.personligskyddadintresseenskildes av

Betänkandet

behandlinglagförslag tillvi framläggerbetänkandedettal avomen
totalförsvarspliktigaMedtotalförsvarspliktiga.personuppgifter om

vid höjdtotalförsvaretuppgift inomhardei lagenjämställes ensom
pågrundar siguppgiftenfullgöraskyldighetenberedskap attattutan

redovisarvi röroch förslagövervägandentotalförsvarsplikt. De
främst:

personuppgifterna,behandlingenmedändamålen av-
behandlas,skall fåuppgiftervilka som-

vilketoch påuppgifterna sätt,tilltillgångfåskallvem som-
aktuellaochkorrektauppgifternaför är m.m.,attansvar-

registerPliktverkets överanvändas iskall fåsökbegreppvilka som-
totalförsvarspliktiga,

registeruppgifternagallring samtav-
sekretess.-

Förslagen

totalförsvar-personuppgifterbehandlingtill lagförslagVårt omavom
nyligen lagtspersondatalagtillförslagdetbyggerspliktiga som

OffentlighetIntegritetbetänkandetDatalagskomrnittén ifram av --
i sinPersondatalagen,1997:39. turInformationsteknik SOU som

ochEuropaparlamentetspersonuppgifterEG-direktivetpåbygger om
principförslaget i ersättaskall enligt95/46/EG,direktivrådets

vilagförslagvårt1999. Ijanuariden 1medfrån ochdatalagen anger
bestämmelserpersondatalagensfrånoch undantagpreciseringarde av
personuppgif-behandlingPliktverketsvidmotiveradevi avansettsom

jämställdtotalförsvarspliktigamedochtotalförsvarspliktigater om
personal.

14
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Persondatalagen reglerar inte, till skillnad från datalagen, enbart
ADB-registrering personuppgifter all behandling sådanautanav av
uppgifter automatiskär behandling personuppgiftersamtsom annan av

ingår i eller avseddaär ingå i register. Med behandlingattsom ett
varje åtgärd vidtas beträffande personuppgifter. Vårt förslagavses som

följer persondatalagens tillämpningsområde i denna del. Vi har dock
registrering uppgifter med hjälpansett att ADB alltjämt utgörav av en

särskilt riskfylld hantering uppgifterna för den registrerades del ochav
därför föreslagit särskilda bestämmelser för Pliktverkets ADB-register

totalförsvarspliktiga.över Det sigrör för registerförfattningarom
sedvanliga bestämmelser registerinnehåll, terrninalåtkomst ochom
sökmöjligheter m.m.

Lagen behandling personuppgifter totalförsvarspliktiga ärom av om
med undantag endast tillämplig i Pliktverketsett verksamhet.par- -

Lagen i princip inga föreskrifter vad dent.ex.ger emottarom som
personuppgifter från Pliktverket har iaktta. konsekvensI med dettaatt

i lagen Pliktverket ansvarigt persondataansvarigt för denanges som
behandling personuppgifterna verket utför. Hur kanav som ansvaret

fördelat bland andra behandlar uppgifter vi intevara som tarsamma
ställning till. Svaret på den frågan får sökas i persondatalagen i varje
särskilt fall.

Enligt den ordning kommer bli gällande i och medattnya som
persondatalagen krävs inte längre tillstånd för registrering eller för

behandling personuppgifter. Vi föreskriver därför inteannan av att
Pliktverket får behandla personuppgifter för vissa ändamål utan anger
istället vad gäller Pliktverketnär behandlar personuppgifter försom

Ändamålenvissa ändamål. med behandlingen enligt personda-som-
talagens bestämmelser skall redan då personuppgifterna samlasanges
in därmedavgränsar lagens tillämpningsområde och uttrycks i lagen-
med utgångspunkt i Pliktverkets arbetsuppgifter med mönstraatt
m0tsv., skriva in, krigsplacera och redovisa personal för totalförsva-

För dessa ändamål, bärsret. mycket starkt kollektivtettsom upp av
intresse, bör Pliktverket ha behandla derätt personuppgifteratt som
krävs och då i den mån detäven nödvändigt känsligaär person-- -
uppgifter uppgifter hälsa och religiös övertygelse. Vårtt.ex.som om
förslag till lag behandling personuppgifter totalförsvarsplik-om av om
tiga följer detta När det gäller frågan vilka uppgifterresonemang. om

skall antecknas i Pliktverkets ADB-register totalförsvars-översom
pliktiga finns det enligt vår uppfattning anledning precisatt vara mer
och uttömmande vad tillåtet registerinnehåll.är Attange som
uppgifterna ordnas i ADB-register innebär möjligheternaett att att
söka bland dem och med hjälp olika sökbegrepp göraav samman-
ställningar olika slag betydligtär uppgifternastörre hanterasänav om
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lämnarintegritetpersonligaenskildesskydd för denTillpå sätt.annat
vilkauppräkninguttömmandelagförslag tillvårtdärför ivi aven

antecknasfåruppgiftervilkaochregistrerasfår omsomsompersoner
ADB-registeruppgifter iskyddasärskiltsyftedem. I attsamma --

terminalât-ochsökbegreppbegränsningartillförslagvilämnar avav
ocksåföreslårViPliktverket.andraförregistret äntillkomst
skallADB-registretipersonuppgifternanärbestämmelser angersom

förstöras.gallras
sekretesslagenserinranlagförslagvårtinnehållerövrigtI omen

inskränkningvissinnebärbestämmelsebestämmelser, avsomen
tillsyndenvidbefogenhetertillsynsmyndighetensDatainspektionens

föreskrifterpersondatalagenenligtskall samt sominspektionen utöva
rättelsebestämmelserpersondatalagens avmedför m.m.omatt

uppgiftertillämpliga närblir ävenskadeståndochpersonuppgifter om
personuppgifterbehandlinglagenstrid medi ombehandlats avom

därav.med stödmeddelatsföreskrifterellertotalförsvarspliktiga som
persondatala-dagkraftträda iskalllagenföreslårVi somsammaatt

januari 1999.den 1gen
tillochsekretesslageniändringartillförslagvilämnarSlutligen

föralltförfattningar,i andra attbestämmelsersekretessbrytandevissa
lagligenskalltotalförsvarspliktigadepersonuppgifterna varaom
behöverdemedandemdelfårobehörigaskyddade somattmot av

sekretessen.hinderdemfâskall kunnauppgifterna utanut av

förordningsformiFöreskrifter

utfärdamöjlighet närmarehaskallregeringen attföreslagitVi har att
fall.följandeiföreskrifter

integritetpersonligaregistreradesdeskydd förfår tillRegeringen- i ADB-antecknasfårvadbegränsningarytterligareföreskriva somav
totalförsvarspliktiga.register över

terminalât-får haPliktverketföreskriva änfårRegeringen att annan- vilkenitotalförsvarspliktiga samtADB-register övertillkomst
omfattning.

ochinfär föraPliktverketföreskriva änfârRegeringen att annan- i vilkentotalförsvarspliktiga samtADB-registeri överuppgifterrätta
omfattning.

sökbegrepp.begränsningarytterligareföreskrivafårRegeringen av-
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Regeringen får föreskriva kortare tid för gallring undantagsamt-
från skyldigheten gallra personuppgifter det gäller bevarandenäratt

material för forskningens behov.av
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Författningsförslag

1 Förslag till lag behandling personuppgifterom av om
totalförsvarspliktiga

Härmed föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling personuppgifterav om
totalförsvarspliktiga i den verksamhet Totalförsvarets pliktverk
bedriver för att

fram underlag för beslut inskrivning,ta krigsplacering ellerom
ianspråktagande personal till totalförsvaret,annat av

2. redovisa personal med uppgifter inom totalförsvaret,
säkerställa den registrerade fortlöpande erhåller ändamålsenligatt

utbildning och lämplig placering inom totalförsvaret,
4. tillse den registrerade fullgör sina skyldigheter såvittatt avser

totalförsvarsplikten,
tillgodose den registrerades rättigheter och trygghet i hans eller

hennes egenskap totalförsvarspliktig ochav
6. planera, följa och utvärdera den verksamhet iupp som anges

1-5.
I de fall det särskilt gäller lagen i verksamhetävenanges som

bedrivs Totalförsvaretsän pliktverk.av annan
Lagen gäller endast behandlingen helt eller delvisär automatiskom

eller personuppgifterna ingår i eller avsedda ingå iärom att ett
register.

Med totalförsvarspliktiga jämställes vid tillämpningen denna lagav
har uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskappersoner som en

skyldigheten fullgöra uppgiftenutan grundaratt sig totalför-att
svarsplikt.
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Definitioner

personda-registrerade,denregister,blockering,behandling,Med2 §
tillsynsmyndig-personuppgifter,känsligapersonuppgifter,taansvarig,

persondatala-ilag detsammaförstås i dennatredjeochheten somman
1998:000.gen

utredningochmönstringlagi dennautredningMed omannanavses
enligt lagenutföraskanförhållandentotalförsvarspliktigesden som

antagningsprövningsärskildtotalförsvarsplikt1994:1809 samtom
fullgörakvinnorförmöjlighet1994:1810 attlagenenligt om

grundutbildning.med längrecivilpliktellervärnplikt
medregistertotalförsvarspliktigaADB-registerMed över avses

Totalförsvaretsförstotalförsvarspliktigapersonuppgifter avsomom
ändamålför dedatabehandlingautomatiskhjälpmedpliktverk somav

stycket.förstai §1anges

persondatalagentillFörhållandet

föreskrifterellerlagdennaföljeringet3 § Om somannat avav
behandlingvidpersondatalagentillämpasstöd härav,medmeddelats

totalförsvarspliktiga.personuppgifter omav

Ändamålen behandlingenmed

skallpliktverkTotalförsvaretssamlats inPersonuppgifter4 § avsom
intestycketförstai l §ändamålför deinsamlade omsom angesanses

dennauttryckligeninsamlingen attpliktverk vid angettTotalförsvarets
ändamål.andraförsker

personuppgifterkänsligaBehandling av

förnödvändigtdetbehandlas ärfårpersonuppgifterKänsliga§5 om
stycket.förstai 1 §ändamålde angessom

kyrkliga kommunerlandsting,kommuner,stycket gäller ävenFörsta
stycketandra5 §i 4 kap.myndigheterstatligaoch de angessom
behövsuppgifternatotalförsvarsplikt,1995:238förordningen omom

förhållandenpersonligatotalförsvarspliktigesdenutredningför om
totalförsvarsplikt.§ lagenkap. lstöd 2med omav
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Ansvaret för behandlingen

6 § Totalförsvarets pliktverk persondataansvarigt förär den behandling
personuppgifter totalförsvarspliktiga verket utför.av om som

Registerirmehåll

7 § I ADB-register totalförsvarspliktiga fåröver antecknas personupp-
gifter endast denom som

aktuell för utredningär enligt 2 § andra stycket,
avtal, beslut krigsplacering eller på sätt ärgenom amatom tagen

i anspråk för totalförsvaret,
skall utföra särskild uppgift vid höjd beredskap eller grund av

viss kompetens viktig för totalförsvaret,är
4. redan registrerad närstående elleruppgettsav en som

bland de uppgifternämns antecknas med stöd 8 § förstasom av
stycket 13.

Uppgifter i första stycket får antecknasom en person som avses
i registret endast vid höjd beredskap.

Utan hinder vad i första stycket fårsägs personuppgifterav som
antecknas i registret den fattat beslut eller handlagt ärendeom som
rörande den registrerade hos Totalförsvarets pliktverk eller hos annan

utför utredning i 2 § andra stycket. Detsamma gällersom som avses
personuppgifter den gjort journalanteckning i samband medom som
sådan utredning eller i samband med den registrerades tjänstgöring
inom totalförsvaret.

8§ I ADB-register totalförsvarspliktigaöver fâr endast följande
personuppgifter antecknas:

adress, telefonnummer och folkbok-personnummer, namn,
föringsort,

2. hinder för genomförande utredning i 2 § andraav som avses
stycket, för utbildning och för krigsplacering eller ianspråkta-annat
gande den registrerade för totalförsvarets räkning,av

boende- och familjeförhållanden försörjning, uppgiftensamt om
behövs för Totalförsvarets pliktverk skall kunna fullgöra sinaatt
åligganden enligt förordningen 1995:239 förmåner till totalför-om
svarspliktiga,

4. utbildning, anställning, kunskaper, färdigheter, anlag och
intressen har betydelse för bedömningen den registreradessom av
användbarhet inom totalförsvaret,

fysisk och psykisk hälsa förmågaoch jämte de uppgifter som
ligger till grund för bedömningen härav,
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inte,medborgare ellerregistrerade svenskden ärom
totalförsvarsplikten,för brotti målutgången motom ansvar

ipåföljd för brottdömts tillregistrerade hardenatt som anges
polisregisterktmgörelsen 1969:38,femte stycket19 §

säker-säkerhetsprövning enligtgenomgåttregistreradedenatt
prövningensäkerhetsklass1996:627, vilkenhetsskyddslagen avsett

denna,och resultatet av
lagen totalförsvars-inskrivning enligtbestämts vidvad10. omsom

ellerfullgöra värnpliktför kvinnormöjlighetplikt eller lagen attom
grundutbildning,civilplikt med längre

registrerade förianspråktagande denkrigsplacering,ll. annat av
skall utföra videller honuppgift haneller särskildtotalförsvaret som

beredskap,höjd
för-vitsord,betyg,totalförsvarettjänstgöring inom12. samt

till dennahänförautmärkelserordnanden och är samtattsom
registrera-denövrigt åberopasförhållanden ipersonliga13. avsom

totalförsvaret.inomhennes tjänstgöringhans ellerde, de rörom
får beslutstycketi första rörhinder vadUtan sägs somsomav

registreradetidsperioder förochtidpunktertotalförsvarsplikten,
uppgifteroch tekniskaadministrativaerforderligaförhållanden samt

antecknas.
förstamed stöd 7 §registretantecknas iBeträffande den avsom

till denoch relationadressuppgifterfår endaststycket somnamn,
in i registret.närstående föraseller hennehonomuppgett som

tredjei 7 §och andrahandläggareBeträffande personer som avses
antecknas.tjänsteställetitel ochfår endaststycket namn,

integritetpersonligaregistreradesskydd för defår till9 § Regeringen
ADB-får antecknas ivadbegränsningarytterligareföreskriva somav

totalförsvarspliktiga.register över

Terminalåtkomst

ADB-registerterminalåtkornst tillpliktverk har10 § Totalförsvarets
fårfår föreskrivaRegeringen äventotalförsvarspliktiga. attöver annan

omfattning.i vilkenåtkomstha sådan samt
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Registrering uppgifterav

11 § Regeringen får föreskriva Totalförsvaretsäven änatt annan
pliktverk får föra in och och personuppgifter i ADB-registerrätta över
totalförsvarspliktiga i vilken omfattning.samt

sökbegrepp

12 § Personuppgifter i 8 § första stycket 2-3 och 5-9 fårsom avses
inte användas sökbegrepp det behövs för tillsyn,änannatsom om
uppföljning eller utvärdering Totalförsvarets pliktverks verksamhetav
eller för framtagande material för forskning eller statistik.av
Detsamma gäller uppgifter resultat från kunskapsprov ochom

utförtsanlagstester vid sådan utredning i 2 § andrasom som avses
stycket.

personuppgifterFör åtkomst närstående till totalförsvars-av om en
pliktig, handlagt ärende, fattatden beslut eller gjort journal-om som

fåranteckning endast den totalförsvarspliktiges personnummer
användas sökbegrepp. Detsamma gäller för åtkomstsom av person-
uppgifter antecknats med stöd 8 § första stycket 13.som av

hinder vad i första och andra styckena fårUtan sägssomav
sökbegrepp användas undernödvändigt den tid det behövs för rättelse

eller för avhjälpa fel uppkommit till följd brister iatt ettsom av
dataprogram.

Regeringen får föreskriva ytterligare begränsningar sökbegrepp.av

Gallring

13 ADB-register totalförsvarspliktiga§ En personuppgift i överett
skall förgallras så uppgiften inte längre behövs de ändamålsnart som

Personuppgifteri § första stycket. beträffande dem1anges som avses
i det7 § första stycket 1-3 skall gallras vid utgångensenast av
kalenderår den registrerade fyller år, inte han eller hon70 ävenom
därefter uppgift totalförsvaret vid beredskap.har inom höjden

beslutsfattare,Uppgifter närstående, handläggare, den gjortsomom
joumalanteckning bland vadnämnssamt somom personer som
antecknats med stöd 8 första stycket 13 skall härvid§av anses som

totalförsvarspliktige. Regeringen får föreskrivauppgifter denom
kortare tid för gallring vad följer detta stycke.än som av

gallrafår föreskriva undantag från skyldighetenRegeringen att
forskningenspersonuppgifter i fråga bevarande material förom av
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vid denfrån registretskall dock avförasuppgifterSådanabehov.
stycket.enligt förstaha gallratsskulletidpunkt de annars

Sekretess

gällertotalförsvarspliktigapersonuppgifterutlämnande14 § För omav
1980: 100.sekretesslagenföljerbegränsningarde avsom

befogenhetertillsynsmyndighetensInskränkning i

pliktverkTotalförsvaretsfår inte förbjudaTillsynsmyndigheten15 §
totalförsvarspliktiga.personuppgifterbehandlaatt om

uppgifterKorrigering av

persondataansvarigesdenbestämmelserPersondatalagens16 § om
ellerblockeraregistreradedenbegäran rätta,skyldighet att av

till vilkentredjeoch underrättapersonuppgifterutplåna att man,
dåskall gällaåtgärdersådana ävenuppgifterna har lämnats ut, om

föreskrifterlag ellermed dennabehandlats i stridpersonuppgifter som
denna lag.med stödutfärdats av

Skadestånd

skall gällaskadeståndbestämmelser ävenPersondatalagens17 § om
föreskrifterlag ellermed dennabehandlats i stridpersonuppgifterdå

denna lag.med stödmeddelats avsom

Övergångsbestämmelser

behandlingVid sådan1999.januarii kraft den 1lag träderDenna
vidpågårredanochgällerför vilken lagenpersonuppgifter somav

tillämpasbestämmelserpersondatalagensikraftträdandet skall utan
till denövergångsbestämmelsemaii 2vadhinder sägs psomav

lagen.
emellertid inteskalli denna lagandra stycketi 5 §Bestämmelsen

2001.oktoberförrän den 1tillämpasbörja
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De vid lagens ikraftträdande har varit föremål förpersoner, som
sådan utredning i 2 § andra stycket inte tagits isom avses men som
anspråk för totalförsvarets räkning avtal, beslut krigsplace-genom om
ring eller får hindersätt, vad i 7§annat utan sägsav som
antecknas i ADB-register totalförsvarspliktiga.överett
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1980:100ändring i sekretesslagentill lag2 Förslag om

1980:100sekretesslagen12 §föreskrivs 7 kap.Härigenom att
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

enskildsförfrämst till skyddetmed hänsynSekretess7 kap.
förhållandenpersonliga

ärendegäller iSekretessi ärendegällerSekretess omom
totalförsvarsplik-utredningtotalförsvarsplik-inskrivning omav

iförhållanden,personligaantagning tigasärendeoch itiga om
kvinnorantagningärendebefattningar inomkvinnor till avomav
totalför-inomtill befattningarkräver längretotalförsvaret som

grund-kräver längrefördagargrundutbildning 60än svaret som
idagarutbildning 60personliga änenskildsuppgift samtom

ochinskrivningärendedet kanförhållanden, antas omom
totalförsvar-någon krigsplaceringellerenskildedenatt av

enskildsuppgiftspliktiga förnärstående liderhonom ommen om
detförhållanden,personligaMotsvaranderöjs.uppgiften om

ellerenskildedenärende kanisekretess gäller attantassom
lidernärståendenågon honomtill utbildningantagningangår

röjs. Mot-uppgiftenskyldighetFörsvarsmakten,vid men om
igällersekretesssvarandetotalförsvars-medtjänstgöraatt

tillangår antagningoch ärendemeduppskovplikt samt som
Försvarsmakten,vidtjänstgöring. utbildningi sådanavbrott

medtjänstgörainte skyldighetdockgällerSekretessen att
uppskovtotalförsvarspliktdettaiärendebeslut i samtsom avses

tjänst-i sådanoch avbrottmedstycke.
dockgällerSekretessengöring.

iärendebeslut iinte avsessom
stycke.detta

på denmed avseendepersonalvárdinomgällerSekretess som
tillhänför siguppgifttotalförsvarsplikt förmedtjänstgör som

personligaenskildsuppgiftoch förundersökningpsykologisk om
särskiltbefattningshavareellerkonsulentförhållanden hos somannan

angelägenheter,personligaoch hjälp imed råduppgift biståtillhar att
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det inte står klart uppgiften kan röjas denattom utan att som
uppgiften eller någon honom närståenderör lider men.

Sekretess gäller inom verk-
samhet utbildning försom avser
totalförsvarsändamål med av-
seende pá den tjänstgörsom
med totalförsvarsplikt för upp-
gift hänför sig till psykolo-som
gisk undersökning och för upp-
gift enskilds personligaom
förhållanden hos befattnings-
havare har till uppgift attsom
utbilda den totalförsvarspliktige,

det stårinte klart attom upp-
giften kan röjas denutan att

uppgiften eller någonrörsom
honom närstående lider men.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högstom
femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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förordningeniändringförordningtillFörslag3 om
tötalförsvarsplikt1995:238 om

skall införas§15i 3 kap.detföreskrivsHärigenom en nyatt
lydelse.följandemedparagraf

Uppgiftsskyldighet3 kap.

totalförsvaretUtbildningsenheter inom

§15
genomförs förgrundutbildningdärenheterorganisatoriskaDe

60 dagargrundutbildning änmed längrecivilpliktellervärnplikt
journal-lämnaryckertotalförsvarspliktigeden ut,dåskall, senast

Totalförsvaretstillutbildningenunderupprättatshandlingar som
pliktverk.

1998.januarikraft den 1iträderförordningDenna
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till4 Förslag förordning ändring i förordningenom
1995:648 instruktionmed för totalförsvarets pliktverk

Härigenom föreskrivs förordningen3 § 1995:648 med in-att
struktion för Totalförsvarets pliktverk skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Totalförsvarets pliktverk skall Totalförsvarets pliktverk skall
i samband med totalför- i samband totalför-medatt atten en
svarspliktig rycker in för svarspliktig förrycker invärn- värn-
plikt eller civilplikt med längre plikt eller civilplikt med längre
grundutbildning 60 dagar grundutbildning 60 dagarän än
lämna de joumalhandlingar lämna de joumalhandlingarsom som

vid tillmönstringen vid mönstring ellerupprättats upprättats
hälso- och sjukvårdspersonalen särskild antagningsprövning
vid den organisatoriska enhet enligt lagen 1994:1810 om
hos för full-myndighet, kommun, möjlighet kvinnor atten en

landsting eller kyrklig värnplikt eller civilpliktgöraett en
kommun, med längre grundutbildning tilldär grundutbildningen
skall hälso- sjukvårdspersonalengenomföras. och

vid den organisatoriska enhet
hos myndighet, kommun,en en

landsting eller kyrkligett en
där grundutbildningenkommun,

skall genomföras.
Totalförsvarets pliktverk skall

vid tidpunkt och tillsamma
enheter isom angessamma

uppgifterförsta stycket lämna
totalförsvarspliktigesdenom
funktionsförmåga,psykiska

fysiska arbetsförmåga, allmänna
begåvning och hälsotillstånd till
befattningshavare har tillsom

elleruppgift utbilda honomatt
henne. Uppgifterna skall anges
kortfattat.
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1998.kraft den januariförordning träder i 1Denna
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I INLEDNING

1 Uppdraget

Genom beslut den februari15 1996 bemyndigade regeringen chefen
för Försvarsdepartementet utreda och lägga framatt förslag denom
författningsreglering personregister totalförsvarspliktigaöverav som
behövs för den verksamhet skall bedrivas Totalförsvaretssom av
pliktverk. I direktiven dir. 1996:14 anförs bl.a. följande.

Totalförsvarets personalförsörjning totalförsvars-tryggas genom en
plikt gäller för varje svensk medborgare frånsom början detav
kalenderår han ellernär hon fyller år till slutet det kalender-sexton av
är han ellernär hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också
under motsvarande tid för och svenskutanvar atten som vara
medborgare bosattär i Sverige. För hantera och bearbetaatt all
information de totalförsvarspliktigaär har Totalförsvaretsom som
pliktverk omfattande datorstöd.ett På grund totalförsvarspliktenattav
omfattar i hela befolkningenstort sett och alla svenska iatt mänav
åldern till och med tjugofyra årsarton ålder skyldigaär mönstra äratt
Totalförsvarets pliktverks register landets befolknings-ett störstaav
register. Behovet författningsreglering detta registerav uppmärk-av
sammades redan i samband med arbetet med den pliktlagstift-nya
ningen. Tiden är för sådan åtgärd. De uppgifternu mogen en som
registreras de totalförsvarspliktiga kanom mycket känsligvara av
karaktär, vilket ställer särskilda krav på integritetsskydd. Ju mer
information behövs och kan bearbetas och lagras destosom blirstörre
risken för intrång i den enskildes integritet. Det bör därför uppdras

särskild utredare utarbeta förslag till deen att författningsregler som
behövs.

Utgångspunkten för utredarens arbete skall den enskildeattvara
skall tillförsäkras fullgott integritetsskyddett registersamt att som
innehåller antal registreradeett stort och har integri-ettpersoner
tetskänsligt innehåll skall författningsreglerade. Intressetvara ettav
starkt integritetsskydd får inte hämma användningen teknik ochav ny
möjligheterna för Totalförsvarets pliktverk så effektivt ochatt
ändamålsenligt möjligt bedriva sin verksamhet. Personregistre-som
ringen får dock inte medföra otillbörlig kränkning den enskildesen av
personliga integritet. Konsekvenserna för andra intressen som
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måstebehovtotalförsvaretsochrättssäkerhet, forskninginsynsbehov,
beaktas.också

frågorföljanderegleringtillförslaglämnafrämstUtredaren bör av
integriteten:personligamed dendirekt hänger sammansom

registerändamål-
registerinnehåll-

förfoganderättochregisteransvar-
terminalåtkomst-

ADB-mediumuppgiftslämnande på-
gallringbevarande och-

bearbetningsmöjligheterbegränsningar av-
för vissskyddsmekanismerandraellerkrypteringssystempåkrav-

användning.

skydd förockså beaktalämnasförslagde attskall iUtredaren som
sekretesslagen2 §2 kap.enligtsekretessomfattasuppgifter avsom

skallUtredarenpersonregister.aktuelltiförekommakan1980:100
ochpliktverkTotalförsvaretserfarenhetdenutgå ifrånsitt arbetei som

byggtVärnpliktsverket harföregångaredess upp.
bilagaintagnasin helhetfinns idirektivUtredningens som
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Utredningsarbetet2

påbörjade vårt arbete iVi maj 1996 och inledde med kartlägga denatt
regleringen förgällande personregisterverksamhet enligt nationella

författningar och internationella konventioner. Samtidigt undersökte vi
Totalförsvarets pliktverks arbetssätt och behov personuppgifterav om
de totalförsvarspliktiga. I augusti företog vi studiebesök vidett
Totalförsvarets pliktverks huvudkontor i förKarlstad, bl.a. skaffaatt

bild hur mönstringsförrättningar uppbyggda och huräross en av av
personuppgifterna hanteras i praktiken. Vi i tidigt skede kontakttog ett
med Datainspektionen, Riksarkivet Krigsarkivet och Socialstyrelsen,
vilka myndigheter vi kontinuerligt fört dialog med och lämnat tillfälle

komma med synpunkter.att
Vårt förslag har under arbetets gång kommit inriktas följaatt att

det förslag till persondatalag utarbetats Datalagskommit-en ny som av
tén SOU Vi har haft1997:39. regelbundna kontakter med kommit-
tén, dels sekretariatsnivå och dels sammanträffanden medgenom
kommitténs ordförande sekreterareoch i anslutning till våraett par av
sammanträden. Vi har sekretariatets försorg vidare hållitgenom oss
underrättade Registerutredningens dir. 1995:38 arbete och över-om
väganden.
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NUVARANDE ORDNING

OCH PAGAENDE

UTVECKLING

3 Inledning Personregister och-
den enskildes integritet

Det allmänna har i olika sammanhang behov samla in, registre-attav
behandla och bevara uppgifter enskildas förhållanden. Uppgif-ra, om

används i verksamheterterna folkbokföring, skattläggning,t.ex.som
bidragsberäkning, sjukvård och placering totalförsvarspliktiga.av
Polis, åklagare, domstolar och krirninalvårdsväsende effektivi-är av

och rättssäkerhetsskäl beroendetets- vissa uppgifterattav om
misstänkta Ävenoch dömda kontinuerligt finns tillgängliga.personer
privata subjekt, företag och föreningar, behöver hat.ex. tillgång till
uppgifter anställda, kunder, medlemmar m.fl. Uppgifterom om
enskilda också viktigtutgör del den statistik forskningochen av som
behövs för kartläggning vilka behov finns och kommerav attsom
finnas i samhället och underlag förutgör planeringen detsom av
allmännas verksamhet. Den enskilde å sin sida har intresseett attav
hans privata sfär hans personliga integritet skyddad frånär insyn- -
och inblandning från det offentliga och från andra.

Den grundläggande bestämmelsen skydd för den enskildesom
personliga integritet återfinns i 1 kap. 2 § tredje stycket regerings-
formen RF, vari bl.a. detsägs allmänna skall denatt värna om
enskildes privatliv och familjeliv. Bestämmelsen har inte karaktären

rättsligt bindande föreskrift målsättningsstadgandeutgörav en utan ett
för den offentliga verksamheten. I samband med bestämmelsenatt
infördes uttalade föredragande statsrådet grundsatsen denatt om
enskildes till fredadrätt sektor så väsentlig betydelse ien var av en
demokratisk den borde komma till uttryck istat att regeringsformen
prop. 1975/76:209 131. förarbetenaAv framgår vidares. att
integritetsskyddet vid dataregistrering i blickpunkten vid be-var
stämmelsens tillkomst SOU 1975:75 168 f..s.

Någon rättslig definition vad med personlig integritetav som avses
finns inte. Begreppet har diskuterats bl.a. i de utredningar som
behandlat datalagstiftningen. Sammanfattningsvis kan detsägas äratt
svårt begreppet exakt definitionatt utgångspunkten ärge atten men
just den enskildes till fredadrätt sektor privatlivet. En sådan rätten av
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tillmed hänsynmåste,enskildeabsolut. Dendock intekan vara
yttrandefrihetprincipertillsjälv ochhonomkravsamhällets om

gällerFråganintegriteten.intrång ivissatryckfrihet,och acceptera
skallvilkatillåtas ochskallintrångvilka somansessomsom

fråga intedennapåallmängiltigtNågototillbörliga; avgessvar
och andrasutredningarstidigareöversikt ut-lagstiftaren. En av

Datalagsutredningensiavseendedettaotillbörlighet italanden gesom
någonhellerfinns inte150-158. Det1993: 10slutbetänkande SOU s.

integritetsskydd. Iallmäntföreskriftbindanderättsligt ettsom ger
grundlag,bestämmelser iflera olikaskyddregleras dettastället genom

omfattningSkyddetsföreskrifter.ochförordningarvanliga lagar,
bedömningenvidbetydelseAvsituationen.beroendevarierar stor

tillåtas,integritetsintrång skall ärinnebäråtgärd somom enav
mellan denavvägningåtgärden. Enmedändamåletnaturligtvis

alltidmästeandras intressen göras.ochenskildes
vidintegritetsskyddreglerinnehåller1973:289Datalagen om

databehandlingautomatiskhjälpmedutförspersonregistrering avsom
skallregisterförutsättningar sådanaunder vilkaADB. Lagen anger

gällerdetskyldigheterförregisteransvarige har närvad denföras,få
Datalagenavsnitt 4.1.undernedanuppgifterna seskyddaatt m.m.
betydelsesärskildomständigheter ärstycketandra3 § avsomanger

registreradesdenintrång iotillbörligtbedömningenvid omav
medändamåletFörutomuppkomma.integritet kanpersonliga

hosuppgifter,mängdenochskallregistreringen vemarten av
enskildesdenliksomanvänds,deoch hurregistrerasuppgifterna

liggerbedömningenUtfalletbeaktas.registreringeninställning till av
första§tillstândsfrågor 3beslut iDatainspektionensförtill grund

framtidinomkommerDatalagen attdatalagen.stycket snaren
till ADB-tillståndenligt vilkenpersondatalagersättas av en ny

krävas. Denlängre kommerpersonuppgifter intebehandling att nyaav
väsentligt överensstämmeri alltEG-direktivgrundaslagen ett som

Lagförslagetsvenskenligt rätt.gällerredanprincipermed de som
iför dettatill grundliggeröverväganden presenterasdejämte som

nedan.kap. 6
JuDOK, DsoffentlighetskommitténochData-förslagEfter av

regeringsformenstycket§ andrakap. 3år 1989 i 2infördes1987:8
bestämmelse:följande

lagiangivesutsträckningden närmareskall imedborgareVarje som
uppgifterkränkespersonliga integritethans attskyddas att genommot

databehandling.automatiskmed hjälpregistrerashonom avom
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Enligt 2 kap. 22 § första stycket 2 regeringsfonnen utlänning härär
i riket likställd med svensk medborgare i detta avseende.

Bestämmelsen tillkom efter det datalagen i kraft och innebarträttatt
det skydd redan fanns bl.a. dennaatt lag grundlags-som genom gavs

förankring. Enligt uttalande i propositionen prop. 1987/88:57 11s.
slår den regeln fast, det skall finnas datalagstiftning tillattnya en
skydd för den personliga integriteten den närmareattmen om-
fattningen skyddet får regleras i vanlig lag. Här föreliggerav en
skillnad i utformningen flertalet övriga fri- och rättighets-gentemot
regler i 2 kap. regeringsformen varje medborgare ärattsom anger
skyddad åtgärder från det allmännas sida kroppsvisita-mot t.ex.som
tion, husrannsakan och hemlig avlyssning, skyddet under vissaattmen
förutsättningar får begränsas lag, dvs. åtgärderna får i vissagenom
fall vidtas lagstöd finnes. Skillnaden består i regeln skyddom att om

dataregistrering inte kan tillämpas direktmot myndigheterna, denav
kräver ytterligare lagstiftning. Bestämmelser integritetsskyd-som ger
det innehåll återfinns i första hand i datalagen, sekretesslagen
1980: 100 och i särskilda registerlagar. Regler insyn och kontrollom

det gäller allmännanär handlingar varmed ADB-upp-ävenavses-
tagningar ñmts i tryckfrihetsförordningen TF och bestämmelser-

myndigheternas arkiv i arkivlagen 1990:782. Dessa reglerom
beskrivs nedan.närmare

Kort sammanfattat kan det varje beslutsägas inrättaatt att ettom
ADB-baserat personregister, liksom utformningen särskildaav
registerlagar, måste föregås bedömningar innefattarav som av-
vägningar mellan kraven på ändamålsenlighet och effektivitet och den
enskildes till integritetsskydd.rätt Allt inom de lagstiftarenramar som

central lagstiftning och med beaktandesatt de kon-upp genom av
ventioner på området Sverige tillträtt.som
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4 regleringGällande

4.1 Datalagen

4.1.1 Lagens tillämpningsområde och vissa definitioner

Datalagen 1973:289, omtryckt 1992:446 har till syfte hindraatt att
hantering personregister förs med hjälp automatisksomav av
databehandling medför otillbörligt intrång i enskildes personligaden
integritet. endast fysiska förLagen skyddar och gäller enbartpersoner
ADB-baserade register. Juridiska och register förs medpersoner som

teknik faller utanför lagens tillämpningsområde.ADB Enänannan
utgångspunkt i lagen personregister skall få föras endastär att men

förutsättningarunder vissa och med iakttagande vissa regler.av
definieras personuppgiftI 1 § upplysning enskildsom som avser

medan personregister register, förteckning ellerperson anges vara
andra anteckningar förs med hjälp och innehållerADBsom av som
personuppgift kan hänföras till den med uppgiften.som som avses
En personuppgift kan upplysningge om nanm, personnummer,
nationalitet, utbildning, familj, bostadsförhållanden,

ellerbanktillgodohavanden, fastighets- bilinnehav Enm.m. personupp-
genomgift kan härledas till viss antingen direkt uppgiftenen person

i sig eller med hjälp identitetsuppgift också framgår avav en som
Ävenregistret. register innehåller identitetsuppgifter sådan artsom av

omfattas enligtendast den invigde kan tolka dem datalagenatt av
lagmotiven kan enligtprop. 1973:33 118. Registerbegreppets.

identifierbaradefinitionen inbegripa all ADB-hanteringsynas av
personuppgifter, datoriserad ordbehandling löpandeävent.ex. textav

innehåller förarbetena till datalagen framgårAvsom personnamn.
emellertid syftet med ADB-hanteringen betydelse iäratt samman-av
hanget. Departementschefen anförde i denna del följande a prop. s.
118.

För direkt indirektregister skall föreligga måste det emellertid elleratt ett anses vara
fråga faktiska uppgifter. Ett ADB-registerbehandling från infomiationssynpunktom av
kan således inte bara löpande lagras i datamedium,upprättat att text ettanses genom

ske hjälp ADB-teknik. Uppenbarligenexempelvis för sättning skall kunna medatt av
faller främstpå grund härav åtskillig databehandling olika slags litteratur,av
skönlitteratur, mån databehandlingenutanför datalagenstillståndssystem. Först i den tar
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för upprättandeframställningen såsomuppgifter i den litterärasikte faktiska av-
datalagensmening. Vidare börföreligger register ieller liknandeinnehållsregister ett-

för framställauppgifterna skall användasde lagradeföreligga,register attett omanses
taxeringskalender. Deneller närmareadressregisterexempelvis telefonkatalog, ett enen

iinnebörd fårregisterbegreppets görasgäller bestämmagränsdragningen detnär att
praxis.

frånuppgift datalagenhade tillDatalagsutredningen, överatt sesom
framhöll1989:26,synpunkt dir.lagteknisksakligsåväl attsom

varje försökförâldrat och avgränsabegreppet register är ettattatt
förekomstentillpersonregister med hänsynrättsligt begrepp avsom

till denmed hänsynmisslyckas redanrekvisit dömttekniska är att
Utredningeninformationsteknologin uppvisar.utvecklingstakt som

skulle bestämmastillämpningsområde iställetdatalagensföreslog att
ADB-teknikmöjligheterna göratekniskatill demed hänsyn att genom

Med100--111.1993:10tillgängliga SOUpersonuppgifter s.
Datalagsutredningenföreslogregisterbegreppetövergivande av

datalag.förslag tilldefinitioner iföljande ny

hansenskildeskydda denlagmed denna1 § Syftet är attmotatt
behandlas.personuppgifterkränksintegritetpersonliga attgenom

personuppgif-medåtgärd vidtasbehandling varje§ Med3 somavses
databehandling.automatiskter genom

personuppgifter,insamlingförståsMed behandling även omav
automatiskuppgifternamedskall vidtasåtgärderytterligare genom

databehandling.

personuppgifterbehandlingvidlag gäller inte6 § Denna omav
uppgifternabehandlingen ellerbehandlingenmedändamålet är att

skall
trycktaframställninghjälpmedel förteknisktdirektutgöra ett av

yttrandefrihetsgrundlagen,iyttrandenskrifter eller avsessom
meddelandehar lämnatdemförteckning överutgöra somen
yttrandefri-eller kap. 2 §tryckfrihetsförordningen 1kap. I §enligt J

hetsgrundlagen,
periodiskpublicerat imaterial har varitförarkivutgöra som

television,ellerljudradioiförekommit iskrift eller har programsom
uppslagsverk,lagradeuppgiftssamlingaringå sådanai som

ellerreferensmaterial,liknandeellerordböcker
löpandeingå i text.

behandlingenmedsyftetförslag innebarUtredningens att person-av
inte.tillämplig elleravgörande för lagendirektuppgifterna blev ärom

40



Gällande regleringSOU 1997:101

Regering och riksdag har dock, i avvaktan slutlig utformning av
direktivEG:s personuppgifter nedan avsnitt intese 5.5, tagitom

ställning till Datalagsutredningens förslag i presenterade delar jfrnu
1993/94:2l7 11.prop. s.

Registrerad enligt § datalagen enskild beträffande1 vilkenär person
förekommer personuppgifter i personregister och registeransvarig den
för verksamhet personregister föres, han förfogar övervars om
registret. Enligt förarbetena till datalagen prop. 1973:33 76, 119s.
skall förfoga register befogenhethar ochöver ettansesman om man

Ävenmöjlighet överföra registret till läsbar form. den har rättatt som
in i register, själv eller och påverka innehålletatt ett genom annan,
enligt praxis förfoga detsamma. Enligt lagmotiven skallöveranses

definitionen tillämpas sådant alltid någon kan konstaterassätt att
registeransvarig. Man får från fall till fall eller vilkaavgöravara vem
skall ansvariga för register.ettsom vara

4.1.2 Licens tillstånd till inrättandeoch och förande av
personregister

Huvudregeln personregister endast får inrättas föras denochär att av
har anmält sig hos Datainspektionen förstaoch erhållit licens 2 §som

stycket datalagen. Med inrättande förstås insamling uppgifteräven av
registretskall ingå i samma bestämmelse fjärde stycket.som

Datainspektionen granskar inte anmälan i sak endast denutan ger
registeransvarige bevis anmälan gjorts och särskiltattett ettom
licensnummer för in beviset licensen myndighetensisamt eget
licensregister. Registret används sedan i Datainspektionens tillsyns-
och infonnationsverksamhet underlag för uppbörd desamt som av
särskilda licensavgifter den registeransvarige skyldigär attsom
erlägga, dataförordningen2-6 1982:480, omtrycktnärmarese
1989:254.

För inrätta och föra personregister skall innehålla särskiltatt som
integritetskänsliga uppgifter enskilda krävs förutom licensom personer

särskilt tillstånd Datainspektionen andra och2 § stycket l 2även av
med hänvisning till 4 och 6 §§. Som särskilt känsliga t.ex.anses
uppgifter någon misstänks för eller har dömts för brott eller harattom
avtjänat straff eller undergått påföljd för brott, uppgifterannan om
någons sjukdom, hälsotillstånd eller sexualliv, uppgift någonattom
fått ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjänsten och uppgifter om
någons politiska uppfattning, religiösa eller övertygelse itroras,
övrigt.

41



Gällande reglering SOU 1997:101

personregisterockså förDatainspektionen krävsTillstånd somav
tillsådan anknytningsaknaruppgifterinnehållaskall personer somom

kundför-anställning,medlemskap,följerregisteransvarigeden som av
personuppgif-ellerjämförligt förhållandedärmedhållande eller något

samkörnings.k.personregisterfrån någotinhämtas annatter omsom
meddessa skerutlänmandetuppgifterna ellerregistreringeninte avav

registreradesbeslut eller denDatainspektionensförfattning,stöd av
nämndade två sistoch Förstycket 3 4.medgivande 2 § andra

uppgifterna kantillståndspliktalltsågällerkategorierna oavsett om
inte.integritetssynpunkt ellerkänsliga urvaraanses

personregistertillståndspliktlicens- ochfrån ärUndantagna som en
bruk 2 §personligtuteslutande förförellerinrättarenskild person

tillståndstycket inte§ förstakrävs enligt 2Vidaretredje stycket. a -
inrättandepersonregisterDatainspektionen förfråndock licens vars-

eller förstatsmaktsregisterregeringen s.k.ellerriksdagenbeslutas av
förverksamhetvissinomofta förekommerpersonregister ettensom

föreskrifterenligtoch försinrättasändamål ochvisst somsom
nämndasistDatainspektionen. Denellerregeringenmeddelats av

påexempelochjanuari 1995deninfördes 1bestämmelsen som
i lagmotiven prop.frågaikan kommaregister angessom

forskningsregister,patientregister,sjukhusens161993/942217 s.
ochförsäkringsbranscheninomregisterdirektreklamregister samt

heller förintenämnda lagrumenligtTillstånd krävsbankväsendet.
förvaring.arkivmyndighet förtagitspersonregister emot enavsom

hälso-myndigheter inomsammanslutningar,inte vissaVidare behöver
och tandläkareläkaresocialtjänsten,eller inom samtsjukvårdenoch

deanledningendenpersonregistertillstånd för attarbetsgivare av
integritetskänsli-verksamhet naturliga,för respektiveinnehåller vissa,

vilkapreciseraslagrumangivetstycket. I§ andrauppgifter 2 aga
fårpersonregistrenändamålför vilketochfråganuppgifter det är om

skall krävas.tillståndföras för att
tillställningDatainspektionentillståndsprövning skallVid sin ta om

registreradsiintrångotillbörligtanledningfinnsdet attatt anta
medskallBedömningen görasskall uppkomma.integritetpersonliga

personregist-förskall gällaföreskriftervilka villkortillhänsyn som
anledningdet saknasmeddelastillstånd skall anta attoch attret om

Vidstycket.första3 §integritetsintrång skall uppkommaotillbörligt
demängdenochbeaktasärskiltinspektionenskallprövningen arten av

frånochregistret, huringå iskallpersonuppgifter upp-vemsom
föreliggerregistretinställning tilldenskall inhämtasgifterna samt som

registreras.kan kommademföreligga hoseller kan attantas som
eller andrauppgifterandraintebeaktassärskiltVidare skall att

medöverensstämmelsestår ivadregistreras än sompersoner
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ändamålet med registret 3 § andra stycket. Särskilda skäl krävs för
tillstånd skall kunna meddelas för inrättande förandeochatt av

personregister omfattar andra medlemmar, anställda elleränsom
kunder hos den registeransvarige eller har därmedpersoner som annan
jämställd anknytning 3 §. Särskilda skäl krävs också för tillstånda
till registrering uppgifter någons politiska uppfattning,av om ras,
religiösa eller övertygelse i övrigt 4 § tredje stycket förtro samt,

myndighet enligt lag eller författning har föraän attannan som annan
förteckning sådana uppgifter, för tillstånd till registreringöver av
uppgifter någons sjukdom, hälsotillstånd eller sexualliv ellerom upp-
gift någon fått ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjänstenattom
eller varit föremål för åtgärd enligt utlärmingslagen andra4 §
stycket. För andra myndigheter, enligt lag elleränatt som annan
författning har föra förteckning sådana uppgifter, skall kunnaöveratt
erhålla tillstånd inrätta och föra personregister innehålleratt som
uppgifter någon misstänks eller har dömts för brott, avtjänatattom
straff föremål föreller varit vissa andra angivna tvångsingri-närmare
panden krävs synnerliga skäl.

lagmotiven exempel på vadI kan särskilda respekti-utgörages som
synnerliga skäl i de aktuella avseendena. I sakens liggernaturve

enligt motiven allmänna har uppgifter nöd-detgöratt organ som
vändigt eller i varje fall befogat föra relativt omfattandeatt person-

Ävenregister. förbehoven register statistik- och forskningsändamâlav
framhålles.

fallerSom statsmaktsregistren utanför Datainspektio-nämnts ovan
tillståndsprövning. Av motiven till datalagen framgår emellertidnens

frågan huruvida personregister kan medföra otillbörligtatt ett
integritetsintrång skall bedömas efter likartade grunder, oavsett om
registret inrättas efter tillstånd Datainspektionen eller efter beslutav

statsmakterna prop. 1973:33 120. propositionenI sägs attav s.
Datainspektionen därför, den skall sig tilltänktnär överyttra ett
statsmaktsregister, skall anlägga synpunkter vidsamma som en
tillståndsprövning så långt möjligt. skyldighetdet Den särskildaär

fråntidigare fanns för statsmakterna inhämta yttrandeattsom
Datainspektionen inför beslutatsinrättande personregisterav som av
riksdagen eller regeringen emellertid bort ändring 2 §togs genom av a

Ändringenden januari lag 1994:1485. bl.a.1 1995per som
motiverades med den medförde arbetsbesparing för Datainspektio-att

någon integritetsskydds-torde dock inte innebära begränsningnen av
prövningen dessa falli se 1993/942217.prop.

Vid föreskrifttillståndsgivning skall Datainspektionen meddela om
tillståndetändamålet med registret. Föreligger särskilda skäl får

begränsas till viss tid 5 §. tillstånd skall DatainspektionenLärrmas
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för otillbörligtriskför förebyggabehövsmån deti denvidare, att
föreskrift för registretmeddelaintegritet,personligintrång i om

personregistret,uppgifter förinhämtande av
personregistret,får ingå ipersonuppgiftervilka som

databehandlingen,automatiskadenutförandet av
utrustningen,tekniskaden4.

medfårregistretpersonuppgifterna i görasbearbetningarde somav
databehandling,automatisk

berördatillunderrättelse6. personer,
tillgängliga,fårpersonuppgifter görasde som

av.personuppgift,användningochutlämnande annan
personuppgift,och gallringbevarande av

säkerhetkontroll och10. samt
missvisandeochoriktigafrågaåtgärder iandrarättelse och11. om

uppgifter.
nedanoffentlighetsprincipen,tillförhållandedess8 ochAng. sep.

avsnitt 4.4under
Datainspektionenskallföreskrift behövsbedömandetVid om enav

personuppgift utgörinnehållerhuruvida registretsärskilt beakta som
registrerade 6 §.denupplysningvärderandeelleromdöme omannan

integritetsin-otillbörligaförebyggaskyldighetDatainspektionens att
intestatsmaktsregistergällerföreskrifter äventrång omgenom

iföreskriftermeddelatredanriksdagenellerregeringen samma
skall§ ovani 3 seframgår lagtextenSom6 §.hänseende ava
medlämnastillstånd kanhuruvidabedömningenvidredan av om

föreskrifter beaktasintegritetsintrång deförriskentillhänsyn som
skulle kunnaföreskrifterregisterregistret. Ettgälla förskall utansom

detalltså tillåtaskanintegritetsintrångotillbörligtmedföra omett
föreskrifter.erforderligamedförenas

ochskyldigheterregisteransvarigesDen4.1.3
tillsynDatainspektionens

ibestämmelserenligtharför registretansvarigaeller de ärDen som
inteföres såochinrättasregistrettill attdatalagen§§7-14 attatt se

uppkommer.integritetpersonligaregistreradsiintrångotillbörligt
förförsför registret ettmedför bl.a.Bestämmelserna attett ansvar

medregistret överensstämmeruppgifterna iändamål,bestämt att
registrethurreglerfinnsVidareriktiga.deändamålet och äratt om

ochspridningobehörig insyn,skyddasochskall hanteras mot
på begäranregisteransvarigeför denskyldighet attförstörelse, om

innehållerregistretuppgiftervilkaregistreradedenupplysa om
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beträffande denne, uppgifter skall utgå registret ochnärom ur om
tystnadsplikt för den registeransvarige och för tagitannan som
befattning registretmed eller uppgifter insamlats för detta. Försom
det allmännas verksamhet regleras dock tystnadsplikten i sekretessla-

1980:100 nedan. Den registeransvariges skyldig-gen varom mera
heter gäller med något undantag såväl för register förs medsom
tillstånd från Datainspektionen för icke tillståndspliktiga register.som

Datainspektionens övergripande upphör inte i och med attansvar
tillstånd med erforderliga föreskrifter givits. Datainspektionen har
därefter, i enlighet med bestämmelserna i 15-18 §§ kontinu-utövaatt
erlig tillsyn automatisk databehandling medförinte otillbörligtöver att
intrång någonsi personliga integritet. Tillsynsplikten omfattar även
statsmaktsregister. detta ändamål harFör Datainspektionen rätt att
erhålla tillträde till lokaler där ADB utförs eller datautrustning m.m.
förvaras vidare få del relevanta handlingar. Inspektionensamt att av
får föranstalta körning datamaskin. registeransvarigeDenäven om av
eller den för hans räkning handhar personregister skall lämnasom
Datainspektionen de uppgifter begärs för tillsynen. tillträdeOmsom
till lokal tillgång handlingeller till inte länmas kan Datainspektionen
utfärda vitesföreläggande §.24 Om Datainspektionen finner att
otillbörligt intrång i personlig integritet förekommit eller kan upp-
komma, kan inspektionen meddela eller ändra föreskrifter eller om-
tillräckligt inte kan åstadkommasskydd på förbjudasättannat -
fortsatt förande registret eller återkalla meddelat tillstånd. Be-av
träffande statsmaktsregister får Datainspektionen meddela eller ändra
föreskrifter endast åtgärden inte står i strid med beslutom av
regeringen riksdagen. Statsmaktsregister får inte förbjudaseller av
Datainspektionen.

411.4 Övriga bestämmelser

Datalagen innehåller vidare bestämmelser straff och skadestånd vidom
överträdelser gällande bestämmelser för personregister och förav
handhavandet uppgifterna i dessa 20-23 §§.av

förvaltningsdomstol.Datainspektionens beslut överklagas hos allmän
talanOm det statlig myndighet registeransvarig skallärär en som

får överklagadock föras direkt hos regeringen. Justitiekanslern JK
beslut för tillvarata allmänna intressen 25 §.ett att

26--28 finns särskilda bestämmelser rörande det statligaI §§
och adressregistret SPAR.person-

tillståndsan-Kompletterande bestämmelser bl.a. licensamnälan,om
sökan i dataförordningen.m.m. ges
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Särskilda registerförfattningar4.2

eller regeringen beslutar,inrättande riksdagenPersonregister om vars
fråndatalagen undantagnastatsmaktsregistren, enligt 2 §s.k.de är a

kan dockDatainspektionen. Datainspektionentillstånd frånkravet på
den mån inteför dessa register, ivillkormeddela beslut även rege-om

i hänseende 6meddelat villkorriksdagen harringen eller asamma
denbestämmelsergäller datalagensVidareoch 18 §§ datalagen. om

tillsynDatainspektionensskyldigheter,registeransvariges samt omom
statsmaktsregistren.förstraff skadeståndoch även

regleraspersonregisterantalfimisDet ett stort genomsomnumera
varierarinnehållFörfattningamasregisterförfattningar.särskilda

uppfattningtill och dentidpunkt de kommitvilkenberoende på vid om
registerförfatt-deldå rådande. Enreglerasbordevad som varsom
författningarsinfördes. äldredatalagen Dessaredanningar fanns när

integritet. Deenskildesdeninteprimära mål värnaatt omvar
registreras och hurskallvadfrämst reglerinnehåller somom

dock,kompletterarregisterförfattningarfår spridas. Nyareinformation
innehållerochintegritetsskydddatalagensdelvis,eller ersätter

dvs.sökbegreppregisterändamål, registeransvar,bestämmelser om
uppgifterutlämnandesökmöjligheterna,ibegränsningareventuella av

kanförfattningarpå sådanaexempelgallring Somoch senarem.m.
tillförslagetsocialförsäkringsregister,1994: 1517lagennämnas om

och1996:19kriminalvården Dspersonregister inomvissalag om
utvecklingsarbeteför forskning ochpersonregistertill lagförslaget om

1996:72.rättspsykiatrin SOUinom
fulltdatalagensålunda inteRegisterförfattningarna ersätter ut.

personregisterbeträffande dessafortfarande tillämpasskallDatalagen
registerförfattningen.särskildai deninte finnsbestämmelseri de delar

sekretessOffentlighet och4.3

Inledning4.3.1

skall i förevarandeintegritetsskyddenskildes intresseDen samman-av
andras behovmyndigheters ochställasinte barahang mot person-av

Även rådandevårt landden iverksamheter.olikaregister för typer av
ochi statligtill insynallmänhetenoffentlighetsprincipen, rättsom ger

innebärOffentlighetsprincipenmåste beaktas.verksamhet,kommunal
handlingarallmännadelharmedborgarnabl.a. rätt taattatt av
domstols-vidoch de harhandlingsofentligheten närvararätt attatt
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förhandlingar och vid sammanträden i beslutande statliga och
kommunala församlingar förhandlingsojfentligheten. Som utslagett

offentlighetsprincipen kan också regeringsformens föreskrifterav om
yttrande- och informationsfrihet betraktas. Vad gäller tryckfrihet och
motsvarande frihet sig i radio och television finnsatt yttra m.m.
särskilda bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-
grundlagen. Dessa bestämmelser behandlas inte i denna framställning.
Avvägningen mellan den enskildes integritet och offentlighetsprincipen
berördes i propositionen offentlighet, integritet och därADBom
föredragande statsrådet uttalade följande prop. 1990/9l:60 14:s.

Offentlighetsprincipen ställs naturligtvis ofta önskemålet skydda den enskildesmot att
integritet. Det i regel lätt motiveraär undantag från offentlighetsprincipen vilka föratt
enskilda situationer kan sig välgrundade. Man måste emellertid alltid hålla dette
övergripande värdet offentlighetsprincipen i minnet dennär gör awägningav man som
är nödvändig mellan offentlighet och integritetsskydd och akta sig för deatt genom
många små utveckling alltförgöra undantag från principen.stegens stora

Man måsteockså komma ihåg själva offentlighetsprincipen viktigt inslagutgöratt ett
i skyddet för den enskilda individen rättsövergrepp och skulle kunna skemot annat som

brist insyn i det allmännas verksamhet.genom
Det också viktigt framhållaär lika litet offentlighetsprincipen kanatt att som vara

undantagslöskan något fullständigt skydd för den enskildes privata sfär upprätthållas.

Grundläggande bestämmelser offentlighetsprincipen finns i tryck-om
frihetsförordningen TF. Där uttrycks medborgarnas delrätt att ta av
allmänna handlingar 2 kap. §l och där allmänt vilka skälanges av
begränsningar får i denna dvs.göras i vilkenrätt, utsträckning
handlingar får hållas hemliga. Av möjliga skäl till begränsningar kan
redan här hänsyn till skyddet för enskildsnämnas personliga eller
ekonomiska förhållanden. Närmare bestämmelser begränsningarom
i del allmänna handlingar,rätten liksom i röja vissaatt ta rätten attav
uppgifter återfinns i sekretesslagen 1980: 100. Framställningenm.m.

nedan behandlarnärmast översiktligt gällande regler offentlighetom
och sekretess med koncentration på de delar förrelevantaärsom
utredningsuppdraget. I avsnitt 6.9 redovisas de ändringar bl.a.av
tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen Datalagskommitténsom av

påkallade i samband med införandet EG-direktivetansetts av om
personuppgifter i svensk rätt.

Vissa för uppdraget aktuella sekretessfrågor genomgås ytterligare i
avsnittet utredningens överväganden.om
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handlingallmänBegreppet4.3.2

tryckfrihetsför-stycketförstakap. 3 §förstås enligt 2handlingMed
kanupptagningbildskrift ellerframställning iordningen samt som

teknisktmeduppfattas endasteller på sättavlyssnasläsas, annat
medalltså inte baraomfattarHandlingsbegreppethjälpmedel. papper

upptagningarbandupptagningar ochocksåbild påeller t.ex.utantext
denallmänlagrumenligthandlingEn ärför ADB. omsamma

regler häromsärskildaoch enligtmyndighethosförvaras ansesen
traditionellihandlingargällerdetupprättad där. Närellerinkommen

detbild på,skrift ellermed ärförståsvarmed härmening, sompapper
ellermyndighetenhosförvarasdenprobleminga avgöraregel att om
Försvårare.bedömningenblirADB-upptagningarBeträffandeinte.

§ andrakap. 3särskild regel i 2dethandlingar finnsdenna typ enav
ADB-upptagninginnebärtryckfrihetsförordningen attstycket ensom

finnsupptagningensjälvadärmyndighetbåde denförvarad hosanses
detupptagningentillterminalåtkomstharmyndighetdenoch omsom

dettalagtextenåt den. Imöjligt "kommatekniskt angesär att
upptagningen:förhållande attsom

förtillgängligupptagningenmyndighet ärförvarad hos omanses
utnyttjarsjälvmyndighetenhjälpmedelteknisktmedmyndigheten som

påelleravlyssnasden kan läsas,form annatsådaniför överföring att
uppfattas.sätt

utnyttjar"självmyndighetenhjälpmedelteknisktMed begreppet som
datorkraft. BegreppetADB-upptagningarvad gälleravses --

servicebyråhosfinnshjälpmedeltekniskadeinnefattar även ensom
underordnadellersido-,hoseller över-anlitarmyndighetensom

myndig-står tillsättutrustningdenliksommyndighet, annatsom
1991, intelagändringefterkan,förfogande. Däremothetens en
förfogandetilldatorkapacitetsjälv ställaenskildedenlängre attgenom

offentlighetsprincipen,med stödför insynområdetpåverka seav
viktiginnehåller vidare27 ff. Lagrummetl990/91:60 ens.prop.

särskiltförordning ellerlag ellerföreskrifter iHindrarbegränsning. en
räkning görförmyndighetpå lag,grundar sigbeslut att egenensom
ingår iupptagning ettformläsbartillöverföring somav enen

upptagningenintemed ADB,förspersonregister varaansessom
sådanbegränsning görarättenEnmyndigheten. attförvarad hos av

Datainspektio-beslutenligtellerregisterlagiöverföring ett avt.ex. en
handlingallmän äveninteupptagningen utgöralltsåmedför omattnen

form finns.läsbarden iframmöjligheternatekniskade att ta
dvs.handlingtryckfrihetsförordningen år10 §kap.Enligt 2 en -
baramyndighethosförvarasADB-upptagning somäven ensomen -
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har till uppgift lagra eller tekniskt bearbeta handlingen föratt annans
räkning inte allmän hos den myndigheten jfr 2 kap. 6 § 3även st
TF.

handlingEn enligt huvudregeln ha kommit in till myndig-anses en
het handlingen anlänt tillnär myndigheten eller tagits behörigemot av

Upprättad handling i principär den fått sin slutliganärperson. en
utformning hos myndigheten antingen den då expedierasattgenom
eller, beträffande handlingar inte skall expedieras, det ärendenärsom
den hör till slutbehandlat hosär myndigheten. finnsDet flera särskilda
regler olika handlingarnär skall inkomnatyper ellerom av anses
upprättade innebär från de nämnda principernaavsteg se 2som nu
kap. 6-8 §§ TF.

4.3.3 Allmänt sekretessbestämmelserna och derasom
uppbyggnad

Utgångspunkten allmänna handlingarär offentliga och skalläratt
lämnas till den begär det. Det finns dock områden där behovetut som

skydd insyn offentlighetsprincipen.väga änmot I 2tyngreav anses
kap. 2 § första stycket tryckfrihetsförordningen räknas de fall iupp
vilka allmänna handlingar får hållas hemliga, nämligen det ärom
påkallat med hänsyn till:

rikets säkerhet eller dess förhållande till eller mellan-statannan
folklig organisation,

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,

myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller tillsyn,annan

4. intresset förebygga eller beivra brott,att

det allmännas ekonomiska intresse,

skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,

intresset7. bevara djur- eller växtart.att

Uppräkningen uttömmande. Begränsningarär delrätten att taav av
allmänna handlingar skall i särskild lag, dvs. sekretessla-anges noga

eller lag dit sekretesslagen hänvisar. Syftet iärgen, attannan man
varje särskilt fall skall kunna i sekretesslagen allmänse om en
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lag,bemyndigande iefterRegeringen kan,hemlig.handling är ge
sekretessbestämrnelsesvad gällerföreskrifterkompletterande en

ordningriksdag iregering ochVidare kantillämplighet. samma
sekretess.dispens frånmedgebefogenhetertilläggas att

uppgifter,förbud röjaförstås med sekretesssekretesslagenEnligt att
handling länmasallmänmuntligen ellerdet skersig utattgenomvare

varje formgäller alltsåröja uppgifterFörbudetpåeller sätt. attannat
såväl handlingssekretessdärmedinnefattarröjande och somav

verksamhetför allSekretesslagen gäller§.kap. 1tystnadsplikt 1
myndigheterhand hos äveni förstadet allmänna,bedrivs menavsom

vidmyndigheterjämställas medskallandrahos vissa somorgan
ochföreningarbolag,hossekretesslagentillämpningen samtav

rättsligt bestämrnan-eller landstingstiftelser, där kommuner utövar ett
sekretesslagen. Lagenkap. 8 och 91inflytandede se närmare

tillförhållandeisekretessbestämmelserbarainnehåller inte om
myndighetermellanbestämmelser sekretessocksåenskilda utan om

ochinomverksamhetsgrenarsjälvständigaolikaoch mellan sammaen
tryckfrihetsför-uppräkningen iföljeruppbyggnadmyndighet. Lagens

sekretessbeläggasfårhandlingardå allmännade fallordningen av
detutformade påBestämmelsernasekretesslagen. är2-10 kap.

visshosverksamhet elleri visssekretess gällerdetsättet attatt anges
förgällersekretessuppgifter Attvissförmyndighet etc. entypen av

får röjas.uppgiften inteinnebäruppgiftviss attsagts ovansom
förstaåterfinns iintegritetenskildesskyddar denBestämmelser som

tillmed hänsynsekretess7-9 kap.sekretesslagens rörhand i som
förhållanden.ekonomiskapersonliga ochenskildsförskyddet

social-sjukvården ochregler inomenligt dessagällerSekretess t.ex.
arbetarskyddsmyndigheter,försäkringskassa,hos allmäntjänsten,

hälsotillståndbl.a.för uppgifterpolismyndigheterskolor, omm.m.
rekvisit röri övrigt. Förutomförhållandenpersonligaoch som

rekvisitocksåbestämmelsernainnehållerför sekretessenföremålet
delsnämnda rekvisitensist ärstyrka". Desekretessensangersom
oftaundantasundantag t.ex.konkretavissasådana angersom

krävervillkorskaderekvisit, dvs.delsärendenbeslut iformella som
föruppgift lämnasskall uppståskadasannolikhet för ut,viss att om en

rakatvå slag. DetSkaderekvisitengälla. ärskallsekretessatt av
behöverhand intesekretessfrågan i förstainnebärskaderekvisitet att

Avgörande ienskilda fallet. äri detskadebedömningtillknytas en
utlärrmandesådan denuppgiftenstället är ettarten attavsomom

enskilde. Omför denmedföra skadakantypiskt ägnat attsett vara
betraktasmåstegenomsnittligtdensådanuppgiften settär somatt

lutanför sekretessen.fallanormaltalltsåskall denharmlös, anses
exempelcivilståndadress elleruppgifterförarbetena nämns somom
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på uppgifter detta slag. Skulle uppgiften sådan den lätt kanav attvara
komma missbrukas, den någonatt rör känsligt.ex. om mera
personuppgift den enskilde, skall den i stället omfattasom anses av
sekretessen. Ett exempel på bestämmelse med rakt skaderekvisiten

i kap.7 8 § sekretesslagen:ges

Sekretess gäller hos myndighet, har till särskild uppgift verkaattsom
för arbetarskydd, i ärende enligt lagstiftningen arbetsskadeförsäk-om
ring, arbetsmiljön eller reglering arbetstid eller i ärendeav annars om
arbetarskydd, för uppgift enskilds hälsotillstånd eller andraom
personliga förhållanden, det kan den enskilde liderantas attom men

personuppgiften rojs.om

Det omvända skaderekvisitet utgår från sekretess huvudregel.äratt
Sekretess gäller det inte står klart uppgiften kan röjasattom utan
skada. Detta innebär tillämparen har ganska begränsatatt ett utrymme
för sin bedömning. I praktiken innebär detta myndighet mångaatt en
gånger inte kan lämna uppgift omfattasut sådanen som av en
sekretessregel ha kännedom identitetutan att ochmottagarensom om
dennes avsikter med uppgiften. 7 kap. § första4 stycket sekretesslagen
innehåller sekretessregel med skaderekvisit:omvänten

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift enskilds personligaom
förhållanden, det inte står klart uppgiften kan röjasattom utan att
den enskilde eller någon honom närstående lider men.

Sekretesslagen innehåller flera bestämmelser med generella undantag
från sekretessens tillämplighet. Sekretess gäller regel inte it.ex. som
förhållande till den enskilde själv 14 kap. 4 §. Sekretess hindrar
enligt huvudregeln "aldrig" i mål eller ärende del domatt part tar av
eller beslut i målet eller ärendet eller fråntas sin i rättegångsbalken
stadgade få delrätt alla omständigheter läggsatt till grund förav som
avgörandet mål eller ärende 14 kap. 5 §ett andra stycket. Jfr dockav
7 kap. 17 § i sin undantag från undantagetl.tur Hand-som anger
lingssekretessen ofta tidsbegränsadär vilket i anslutning till deanges
särskilda bestämmelserna sekretess för olika uppgifter. Vadsortersom
gäller uppgifter enskildas personliga förhållanden gäller sekretes-om

för uppgift i allmän handling normalt i 50 eller 70 år.sen
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totalförsvarspliktigarörandeSekretess4.3.4

ärendegäller isekretessstadgassekretesslagenkap. 12 §7 att omI
antagningärendeniochtotalförsvarspliktigainskrivning avomav

längrekrävertotalförsvaretinombefattningartillkvinnor som
personligaenskildsuppgiftför60 dagargrundutbildning än om

honomnågonenskilde ellerdenkandetförhållanden, attantasom
röjs.uppgiftennärstående lider ommen

Totalförsvaretsförtillämplighandi förstaBestämmelsen är
ochmönstringhandläggerochförPliktverketpliktverk ansvararsom

beslutfattarochtotalförsvarspliktigadebeträffandeutredningarandra
inskrivning m.m.om

exempel påSomtillårnpas.skaderekvisitskall raktframgårSom ett
kommeruppgifterkansekretessbeläggas nämnaskanvad somsom

ochmönstringenvidskerhälsoundersökningardevidfram som
Pliktverkettilllämnasutbildningvissuppgifter t.ex. m.m. somom

mellansekretessöverföringangåendemyndigheterandrafrån av
medicinskadefrånUppgifteravsnitt 4.3.9.nedanmyndigheter, se

övrigtikvalifikationerfysiskahälsotillstånd ochundersökningar av
harutredningmotsvarande ettellermönstringenvidäger rumsom

bestäm-eftersom12 ävenframgårvadskyddstarkare än avsom
stadgarDessatillämpas.skallsekretesslagen§kap. 1i 7melserna

verksam-medicinskoch isjukvårdenochhälso-inomsekretess annan
förundersökningrättspsykiatriskochrättsmedicinskhet t.ex.som

iförhållandenpersonligaellerhälsotillståndenskildsuppgifter om
denröjaskanuppgiften attklartstår utanintedetövrigt attom

medicinsk"Annanlidernärståendehonomnågonellerenskilde men.
och förmönstringvidhälsoundersökningomfattarverksamhet t.ex.

skaderekvisit.sålundagäller omväntuppgifterdessa ett
stycket 1första15 §kap.stöd 7medregeringen,har p.Vidare av

Pliktver-förskall gällagenerelltsekretessförordnat,sekretesslagen att
sekretessför-b§1personal setotalförsvaretsregisterkets över

tillagtsregeringenmöjlighet harDenna1980:657.ordningen
delbetydanderegistreringverksamheterbeträffande avavavsersom
undertidigaredeenligtemellertid änSkyddetbefolkningen. är svagare

sekretesseftersomsekretessbestämmelsernanänmdaavsnittdetta
förhållandenpersonligaenskildasuppgifterförgäller omendast om

någon honomellerenskildedenanledning kansärskilddet attantasav
röjs.uppgiftennärstående lider ommen
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4.3.5 Sekretess för personuppgift i personregister

Sekretess gäller enligt kap.7 16 § första stycket sekretesslagen för
personuppgift i personregister i datalagen det kan antassom avses om

utlärrmande skulle medföra uppgiften används föratt automatiskatt
databehandling i strid datalagen. Bestämmelserna tillämpligamot är
vid sådana myndigheter registeransvarigaär eller harsom som armars
tillgång till personuppgifter i personregister. Förbudet gäller oavsett
på vilket uppgifterna lämnassätt ADB-medium ellerut, genom genom
utskrifter på vanligt Med de skaderekvisit används ipapper. som
paragrafen innefattar sekretessen inte någon tystnadsplikt i egentlig
mening. Risk för skada aktualiseras nämligen bara vidsom anges

formi någon uppgifter från registret. viktigtmassuttag Det är attav
hålla i minnet andra bestämmelser sekretess kan tillämp-att om vara
liga beträffande uppgifterna i registret.

Sekretess gäller vidare enligt 9 kap. 7 § sekretesslagen i myndighets
verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för

räkning personregister, för uppgift enskilds personligaannans av om
eller ekonomiska förhållanden.

4.3.6 Försvarssekretess

Sekretess gäller enligt 2 kap. 2 sekretesslagen§ för uppgift angårsom
verksamhet för försvara landet eller planläggning elleratt annan
förberedelse sådan verksamhet eller i övrigt totalförsvaret,rörav som

det kan det skadar landets försvar ellerantas att sättom annat
vållar fara för rikets säkerhet uppgiften röjs. framgårSomom av
ordalydelsen omfattar det sekretessbelagda området alla verksamheter

betydelse för landetsär samlade försvar. Sekretessen inteärsom av
begränsad till uppgifter hos viss myndighet gälleratt utanavse en
inom det allmärmas hela verksamhet.

4.3.7 Sekretess vid framställning statistikav

Enligt 9 kap 4§ sekretesslagen gäller sekretess i sådan särskild
verksamhet hos myndighet framställning statistiken som avser av
för uppgift enskildas personliga eller ekonomiska för-som avser
hållanden och kan hänföras till den enskilde. Denna sekretess ärsom
absolut, dvs. den inte beroende någon skadeprövning.är Enligtav
paragrafen har regeringen möjlighet föreskriva sekretess föratt samma
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jämförbarstatistikfrarnställninguppgifter i medsådana annan
skett 3 §myndighet. Så harundersökning utförs genomsom av

och be-vissa medicinskasekretessförordningen bl.a. i fråga om
studier utbild-samhällsvetenskapliga hosteendevetenskapliga eller

uppgifterharforskningsinrättningar. Dessutomningsanstalter och om
statligai vissaförhållanden framkommerenskildas personliga som

praxis i asylärendenutredningarutredningars verksamhet, t.ex. om
dessa bestämmelser.sekretessbelagts med stödoch bidragsfusk, av

fem undantag från regelnsekretesslagen gällerEnligt 9 kap. 4 § att
Uppgift får i dessa fall länmasskall absolut.sekretessen ut, omvara

uppgiftendenstår klart uppgiften kan röjas rördet attatt utan som
lider skada eller Ettnågon står honomeller nära avmen.som

forskningsändamâl. Ettbehövs förgäller uppgifterundantagen som
identi-gäller uppgifter inteundantagannat nanm, annansom genom

hänförligaförhållande direktdärmed jämförligttetsbeteckning eller är
åsyftas bil-förhållande"jämförbartenskilde. Med uttryckettill den

uppgifterinteo.d.anställningsnummertelefonnummer, mennummer,
hänföras till vissbakvägsinformation kans.k. person.genomsom

myndigheterSekretess mellan4.3.8

och mellanmyndighetermellangäller sekretessreglernaprincipI även
myndighet. Myn-verksamhetsgrenar inomsjälvständigaolika samma

med enskildajämställda närkan alltsådigheterna sägas personervara
andrahandlingar frånuppgifter och allmännafâ deldet gäller att ta av

huvudregel.dock från dennaundantag finnsmyndigheter. radEn
inte hindersekretess§ sekretesslagenEnligt l kap. 5 utgör mot att

utlämnandenödvändigt för dendetuppgift lämnas är attut, omen
fallexempelverksamhet. Somfullgöra sinskall kunnamyndigheten

i lagmotiventillämplig har nämntsbestämmelse kandär denna attvara
hemlig informa-myndighet delmyndighet behöver avge en annanen

ocksådockmotiven framgårremissyttrande. Avtill grund förtion ett
fården interestriktivt ochskall tillämpasbestämmelsen attatt

mottagandedenmyndighetför hjälpaåberopas t.ex.att en annan -
enligt lag ellermyndighetOmsin verksamhet.fullgöraatt en-

myndig-uppgifter tillvissaskyldighet lämnaförordning har att annan
exempelsekretesslagen. Som§sekretessen 14 kap. 1gäller intehet

totalförsvarspliktförordningen 1995:238kap.kan 3närrmas somom
Socialstyrelsen,Kriminalvårdsstyrelsen,Skattemyndigheten,ålägger

tilluppgifterlämnafl. myndigheterskolverk, VägverketStatens attm.
Bestämmelserförhållanden.totalförsvarspliktigasPliktverket omom

intei sekretesslagenlagrumhindrar enligtsekretess attsamma
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uppgifter lämnas till regeringen eller riksdagen. Enligt 14 kap 2 §
hindrar inte heller sekretess uppgiftslänmande från myndighet tillen

i vissa särskilt uppräknade fall, då uppgiften behövs viden annan som
förundersökning i brottmål, rättegång, omprövning beslut ellerav
åtgärd den myndighet där uppgiften förekommer eller tillsyn ellerav
revision hos denna myndighet I 14 kap 3 § första stycketm.m.
sekretesslagen återfinns den s.k. generalklausulen stadgar attsom
sekretessbelagd uppgift får lämnas till myndighet, det uppenbartärom

intresset uppgiften lämnas företrädehar framför det intresseatt attav
sekretessen skall skydda. I andra stycket undantas flera sekretess-som

bestämmelser till skydd för den enskildes personliga och ekonomiska
förhållanden från generalklausulens tillämpningsområde, bl.a. den

nämnda sekretessregeln inom hälso- och sjukvården. Vidareovan
generalklausulen inte heller får tillämpas utlänmandetattanges om

strider lag eller förordning eller, såvitt angår uppgift imot person-
register enligt datalagen, föreskrifter meddelats med stöd densom av
lagen.

Sekretess till skydd för enskild kan enligt 14 kap. 4 § förstaen
stycket helt eller delvis efterges den enskilde själv. En myndighetav
kan alltså efter samtycke från den enskilde lämna uppgifterut om

Ävendenne till myndighet. sk. presumerade samtyckentystaen annan
framgår den enskildes beteende får godtas. Som nämntssom av ovan

finns från tillämplighetenundantag bestämmelserna i kap.14 seav
kap.7 17 §.t.ex.

Överföring4. 3.9 sekretessav

Sekretessen följer inte hemlig uppgift lämnas inte detuten som om
finns särskild regel detta. Sekretess till följd sådanen om som av en
regel förs till myndighet brukar kallas för sekundäröver en annan
sekretess hos den mottagande myndigheten. Den sekundära sekretessen
innebär handling hemlig hos utlämnande myndighetäratt en som en
också hemlig hos den myndighetär handlingen. Dentar emotsom
sekundära sekretessen gäller också i fråga handling till vilken harom
förts uppgifter från den överlämnade handlingen.över

sekretesslagensI kap.11-13 bestämmelser överföringges om av
sekretess. kap. innehåller11 särskilda bestämmelser sekretessbe-om
lagda uppgifter överlämnats till regeringen, riksdagen, riksdagenssom
ombudsmän och justitiekanslern medan 12 kap. behandlar sekretessbe-
lagda uppgifter erhållits domstol i domstolens rättskipandesom av
eller rättsvårdande verksamhet. kap.I 13 räknas särskilda fall i övrigt

då sekretessen överförs mellan myndigheter. Sekundär sekretessupp
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forsk-myndighet i sinbestämmelser bl.a.dessagäller enligt om en
uppgifterhållermyndighetningsverksamhet från ärsomen annan

sekretessbelagdaarkivmyndighet föroch hossekretessbelagd där 3 §
§.för arkivering 4till arkivmyndighetenlämnatsuppgifter som

tillämplig hosändåskydd för intressesekretess till ärOm samma
dåförsföreträde. Sekretessmyndigheten har dennamottagandeden

vilket innebäruppgifterna,myndighet lämnarfrån deninte över som
överlämnande.videller försvagasförstärkasskyddet kan ettatt

intetill enskild har denneuppgift lämnatssekretessbelagdOm uten
lagenföreskriftersärskilda seinte följertystnadsplikt det t.ex.avom
ellertolkar och översättareför vissatystnadsplikt1975:689 om
föraförbehåll inskränkermedutlänmandet förenats rätten attsom

sekretesslagen.och 10 §§14 kap. 9uppgiften vidare se

Meddelarfrihet104. 3
.

eller föri tryckt skriftoffentliggörandeuppgifter förlänmandeFör av
tryck-regler enligtgäller särskildaeller radioframställning i ñlm
någotyttrandefrihetsgrundlagen. Häroch är,frihetsförordningen
såvittuppgiftslärrmandeutgångspunktenuttryckt,förenklat utomatt -

tillåtethemlig handling ävenärutlånmande omav enavser -
vilkaisekretesslagenkap. §sekretessbelagd. 16 1uppgiften är anger

meddelarfrihet.sådanföreträde framförtystnadsplikten harfall

datalagstiftningen,mellanförhållandetKort4.4 om
sekretesslagentryckfrihetsförordningen och

skyddadtillenskildesdenmellan myndigheter, rättInformationsflödet
verksamhet reglerasdet offentligastill insyn iintegritet och rätt genom

Regelverketolika slag. ärföreskrifterochförfattningarflertalett av
reglerolikakonflikter mellanoch stundtals kanokompliceratinte

förhållandetbeskrivningmycket kortNedanuppkomma. avges en
föreskrifterjämte deförfattningarnaangivnarubrikenmellan de i

huvudsakframgår inedanVadutfärda. sägsDatainspektionen kan som
kapitel.i dettaredan texten ovanav

personregisterhanteringhindratill syfteharDatalagen attatt av
enskildesintrång i denotillbörligtmedförhjälp ADBförs med avsom

villkor denvilkaoch undersituationeri vilkaintegritet. Lagen anger
gällervillkorregistrerad. Strängareifår finna sigenskilde att vara

enskildeför denregistreringfrågagenerellt då det är avom
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"känsliga personuppgifter. Datalagen kompletteras och i vissaersätts
delar särskilda registerlagar för statsmaktsregistren, dvs. de registerav

beslutats regeringen eller riksdagen. Datalagstiftningensom av -
varmed här såväl datalagen de särskilda registerlagamaavses som -
behandlar dock inte sekretess i det allmännas verksamhet. En
myndighet för personregister har främst söka ledning iett attsom
sekretesslagen det frågorgäller utlämnandenär uppgifterom av ur
registret. Som tidigare redovisats innebär förbud för myndighetett en

överföra viss upptagning t.ex. ADB-upptagning till läsbar elleratt
form kan uppfattas, upptagningen handlingen inteattannan som

förvarad hos myndigheten 2 kap. 3 § andra stycket TF. Dettaanses
inte sekretessregel.är Bestämmelsen innebär helt enkelt atten

upptagningen inte allmän handling.utgör en
Enligt datalagen skall Datainspektionen, i den mån det behövs för
förebygga förrisk otillbörligt intrång i personlig integritet, meddelaatt

föreskrift för personregister bl.a. utlämnande ochom annan an-
vändning personuppgift 6 § datalagen, 4.1.2. Enligtav se ovan
lagmotiven prop. 1973:33 129 f. det i många fall uppenbarligenärs.
påkallat meddela föreskrift utlämnande och användningatt om annan

personuppgifter. Datainspektionen kan härvid begränsa de ändamålav
för vilka uppgifter får användas i den registeransvariges verksamhet
och föreskriva skyldighet för denne ställa villkor i frågaatt om
användningen uppgifter lämnas till någon 6 §Iutav som annan.
tredje stycket uttryckligen Datainspektionens föreskrifter inteattanges
får inskränka myndighets skyldigheter enligt tryckfrihetsför-en
ordningen. Datainspektionen kan därmed inte meddela förbudett mot
utlänmandet allmänna handlingar inte förbudetom begränsat tillärav
utlämnande datormedium eller via tenninalanslutning eller
liknande. Om de aktuella uppgifterna belagda med sekretess skallär
förutom föreskrift från Datainspektionen naturligtvis de särskilda
bestämmelserna sekretess tillämpas. Härvid kan bl.a. 7 kap. 16 §om
sekretesslagen bli aktuell, föreskriver sekretess för personuppgif-som

i personregister det kan utlämnande skulle medförater antas att attom
uppgiften föranvänds ADB i strid datalagen, någonmot t.ex. utanav
erforderligt tillstånd.

I den behandlade sk. generalklausulen 14 kap 3 § sekretessla-ovan
gen, undantag för dess tillämpning utlämnandetett attanges som
skulle strida förordninglag eller eller, såvitt personregister,mot avser
föreskrift meddelats med stöd datalagen. Har det i lagt.ex.som av
föreskrivits viss myndighet för sin verksamhet på angivnaatt en
villkor kan få del hemliga uppgifter hos myndig-äventa av en annan
het kan det inte komma i fråga de angivna villkoren intenär äratt,
uppfyllda, lämna uppgifterna med stöd generalklausulen i stället.ut av
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strid medstår iföreskriftermeddelakan inteDatainspektionen som
myndig-uppgifterutlämnandeförordningarochsärskilda lagar avom

föreskrifthinder intebör mötaemellan. Däremot motheter somen
generalklau-tillämparegisterförarenförinnebärbara attutrymmetatt

328.1979/80:2, del A,jfrutesluts heltellersulen krymps s.prop.
uppstå dåkanproblempåhar pekatDatalagsutredningen som

tryckfrihetsförordningenområden därpåbehandlaspersonuppgifter
utredningenEnligttillämpliga.YGLgrundlagenyttrandefrihets äroch

ochgrundlagamade bådatillämpningenuppstå vidkonflikterkan av
försvårandeverkakandendelsdatalagstiftningen, att senaregenom

grund-följddels tillochyttrandenolikaframställningenför avav
dessastudieranonymitetsskydd. För närmarereglerlagarnas avom
SOUslutbetänkandeDatalagsutredningenstillhänvisasfrågor

113-147.1993:10 s.

gallringBevarande och4.5

arkivlagenifimisarkivoffentligareglerGrundläggande om
Bestämmelserna1991:446.arkivförordningenioch1990:782

ochmyndigheterkommunalastatligasåvälhosarkivomfattar som
myndighetsiingårvadreglerinnehållerförfattningarna ensomom

utgångspunktArkivlagensarkiv.gallringocharkivvårdarkiv, avav
uttalas§arkivlagens 3skall bevaras. I atthandlingarallmännaär att

ochkulturarvetnationelladel det attarkivmyndigheternas är aven
tillgodoserså devårdasochordnadehållas attskall bevaras,arkiven

förinformationbehovethandlingar,allmännadelrätten avatt ta av
10 §Avbehov.forskningensochförvaltningenochrättskipningen

förstörasgallras, dvs.fårhandlingarallmännaemellertidframgår att
databärareandratillöverförandeförstöring räknas även omsom

föreskrifterRiksarkivetsinfonnationsförlust,medföröverföringen se
1991:1RA-FSmyndigheterstatligaarkiv hosrådallmännaoch om

arkivmaterialdetlagrum,enligtskall,Dockkap. 1 §. som2 samma
finnsdetOmi 3ändamåldetillgodoseåterstår kunna angessom

ihandlingarallmännavissagallringbestämmelseravvikande avom
medbestämmelserdock dessagällerförordningellerlagannan

för-särskildadenedan. Idatalagen,12 §förundantag straxse
dvs.registerintegritetskänsligaolikareglerarfattningar som
efterskall förstörasmaterialetregeliföreskrivsstatsmaktsregister att

bevarande. Förföreskrifterdirektafinnsdet intetid,viss omomen
skallgallringdvs.omvända,denprincipensålunda attfalldessa är

ff.501989/90:72 sägs attarkivlagen prop.tillmotivenske. I s.
kanintegritetsaspektertill demed hänsynrimligprincipen somär
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föreligga på de särskilda registerlagarnas områden. Vidare anförs att
undantag från gallringsskyldigheten i dessa fall, kan förestavassom av
hänsyn till insynsaspekten, myndigheternas informationsbehov och
rättssäkerhetsaspekter, regel bör in direkt i den särskildatassom
registerlagen. börDäremot konkreta avgöranden vilka handlingarav

skall bevaras med hänsyn till forskningens behov, principisom
överlåtas till facklcunniga inom arkivmyndighetema. denAv an-
ledningen i propositionen beträffande statliga myndighetersatt,anges
arkiv, det i den särskilda registerlagen också borde slås fast utöveratt,
de undantag från gallringsplikten direkt i den lagen,som anges
ytterligare undantag får föreskrivas regeringen eller denav av
myndighet regeringen bestärmner. Dessa bemyndiganden fårsom
enligt propositionen förutsättas bli använda enbart för bevaraatt
material med hänsyn till forskningens behov och då främst ett
representativt urval material.av
Prövningen gallringsfrågor beträffande uppgifter i personregisterav

regleras särskilda registerlagar följer därmed teoretisktsom genom
följande modell:

Utgångspunkten enligt arkivlagen handlingar behövs förär att som-
de i lagen uppräknade syftena skall bevaras.

Om det i den särskilda registerlagen skallmaterialetangetts att-
förstöras efter dennaviss tid gäller dock bestämmelse före arkivlagen.

Beträffande material behövs för forskningsändamål kan i densom-
särskilda registerlagen bemyndigande för regeringen ellerges
myndighet regeringen bestämmer meddela undantag frånattsom
gallringsplikten. Om sådana bestämmelser meddelats gäller dessa. I

fall gäller den särskilda registerlagens bestämmelserannat om
gallringsplikt detta material.även

Ett exempel gallringsbestänunelse i registerlag §10utgörsen av
i förslaget till lag vissa personregister inom kriminalvården Dsom
1996: 19:

En uppgift i kriminalvárdsregister skall gallras så uppgiftenett snart
inte längre behövs och fem år efter det den registre-senast att senast
rade kriminalvárdspåföljden åtgärdeneller till fullo verkställts eller

har upphört. Regeringen får i förordning bestämma kortare tidannars
för gallring.

Regeringen eller den myndighet bestämmer fårregeringensom
föreskriva från förstaundantag stycket i fråga bevarande ettom av
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skallmaterialSådantbehov.forskningensmaterial förurval av
arkivmyndighet.tillöverlämnas

be-särskildautfärdaregeringenmyndighet attDen utsesavsom
Riksarkivet.regelfalli dessagallring ärstämmelser somom

gäller delvisstatsmaktsregisterinteregisterde ärFör annanensom
licenskräverenbartregisterskiljamåsteHärordning. somman

fråntillståndsåväl licenskräversådanaochlicensregister somsom
skalldatalagen12 §Enligttillståndsregister.Datainspektionen
medbehövsinte längreuppgiftendåregistretpersonuppgift utgå ur

därefteruppgifteninte ävenregistret,ändamålet medtillhänsyn om
författningellerbestämmelse i laggrundskall bevaras annanav

författning.med stödmeddelatsmyndighets beslutenligteller avsom
arkivlagens§ gäller10arkivlagenbestämmelse iuttryckligEnligt
innebärdatalagen. Detta§före 12 attgallringbestämmelser om
arkivlagensenligtgallrasdärmed skallmyndigheterlicensregister hos

i deskall bevarasuppgifternahuvudregelndvs. är attnormsystem,
tillstånds-syftena. Förangivnaarkivlageniför dekrävsdelar det

förbehövsmån deti denDatainspektionen, attskalldelregisternas
integriteten,personligai denintrångotillbörligtförriskförebygga

§personuppgifter 6gallringbevarande ochföreskriftmeddela avom
enligtföreskrifter,Datainspektionensdatalagen.stycket 9första som

blirRiksarkivet,samråd medefterskall lämnas§dataförordningen12
arkivlagensföregällerdatalageni 6 §bestämmelsengällande, dvs.då

ff..481989/90:72regler se närmare s.prop.
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5 Internationella överenskommelser

5.1 Inledning

Den enskildes behov skydd för den personliga integritetenav
behandlas i flera internationella överenskommelser och rekommenda-
tioner. Som följer framställningen nedan liknar bestämmelserna iav
de olika internationella dokumenten behandling personuppgifterom av
varandra i hög grad. Det sig regler sikte pårör atttarom som
registrering och behandling uppgifter enskildas personli-annan av om

förhållanden skall begränsad till situationer då sådana åtgärderga vara
framstår befogade samhällets eller den enskildes perspektiv.som ur
Vissa känsliga uppgifter erhåller regelmässigt särskilt skydd. Vidare
intar bestämmelser uppgifterna skall korrekta och denattom vara om
enskildes till centralinsyn roll.rätt en

Europarådets dataskyddskonvention och OECD:s rekommendation
och riktlinjer för dataskydd har länge förutgjort grund den svenskaen
data- och registerlagstiftningen. EG-direktivet personuppgifter harom

inte implementerats i svensk Regeringen beslutade juniiännu rätt.
1995 tillsätta särskild kommitté med uppgift analysera påatt atten
vilket kommande EG-direktiv skydd för personuppgiftersätt ett om
skall införlivas i svensk lagstiftning lägga fram förslag till lagsamt ny

området. Datalagskommittén, harKommittén, antog namnetsom
lämnat förslag till persondatalag bilaga 2 i 1997 SOUse mars
1997:39; Integritet Offentlighet Informationsteknik samt- - -
förslag till de ändringar i tryckfrihetsförordningen, regeringsforrnen,
sekretesslagen arkivlagen kommittén bedömdes motiveradeoch som av
för regleringen skall anpassad till EG-direktivet och denatt vara nya
tekniken på dataområdet. Datalagskommitténs förslag redovisas nedan
i kapitel Hänvisningar till Datalagskommitténs betänkande sker
fortsättningsvis angivande kommitténs jämte hänvis-genom av namn
ning till det aktuella avsnittet, i kursiv stil, Datalagskommittén,t.ex:
avsnitt x.x.x
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dataskyddskonventionEuroparådets5.2

År tillministerkommitté konventionEuroparådets1980 antog en
personuppgifter,automatisk databehandlingvidför enskildaskydd av

kraft år 1985trädde iKonventionendataskyddskonventionen.den s.k.
säkerställakonventionenSyftet medSverige. ärtillträttsoch har attav

enskildessärskilt denrättigheter,grundläggande fri- ochförrespekten
databehandlingautomatisksamband medintegritet ipersonligtillrätt

automatiseradeKonventionen gäller förpersonuppgifter. person-av
personuppgifter i allmändatabehandlingautomatiskoch förregister av

innehållerkonventionencentral delverksamhet. Enoch enskild av
personuppgifterdebeskaffenhetenkrav påbestämmelser somavom

bl.a.innebärdatabehandling. Kravenautomatiskundergår att
ochkorrektbehandlas påoch sättskall hämtasuppgifterna ett vara

uppgifter får inteändamålet. Vissatillmed hänsynrelevanta typer av
lagstiftningnationelldatabehandling inteautomatiskundergå gerom

politiskagäller uppgifterskydd.ändamålsenligt Dettaett om ras,
sexuallivhälsa,övertygelse,religiös elleråsikter, samttro amian

personuppgifterför skyddaskall vidtasåtgärderLämpligabrott. att
föreskrivsDetförstörelseeller otillåtenoavsiktliggentemot m.m.

bl.a.registreradeskyddsåtgärder förytterligareockså vissa personer,
tillmöjlighethapersonregister skallregistrerade ialla är ettatt som

Vissarättade.uppgifterfå felaktigamöjlighetochi registretinsyn att
får dockbeskaffenhetuppgiftemas göraspåfrån kravenundantag om

nödvändigaundantagenochnationell lagstiftning ärde har stöd i om
ellersäkerhet e.d.för skyddasamhälledemokratiskti statensattett

fri- ochandraellerregistreradeskydda denför att personerspersonen
in-också i vissa fallrättelse fårochtill insynrättigheter. Rätten

forsk-statistikändamål ellerförpersonregisterfrågaiskränkas om
ningsändamål.

riktlinjer förrekommendation ochOECD:s5.3

dataskydd

OECD harutvecklingsamarbete ochekonomisktförOrganisationen
persondataflödetochintegritetsskyddetförriktlinjerutarbetat vissa

sighar åtagitdäribland Sverige,Medlemsländerna, attöver gränserna.
riktlinjernamedtillsammansrekommendationfölja den antogs avsom

rekommendationenskall enligtMedlemsländernaråd år 1980.OECD:s
ochintegritetpersonligprinciperbeakta delagstiftningi sin om
Dei riktlinjerna.rättighetergrundläggandeindividens angessom

62



Internationella överenskommelserSOU 1997:101

grundläggande riktlinjerna liknar bestämmelserna i Europarådets
dataskyddskonvention liksom bestämmelserna i EG-direktivet om
personuppgifter, nedan. Riktlinjerna bl.a. uppgifternaattse anger
skall inhämtas på lagligt och korrekt med det skäligtsättett när är-

den registrerades kännedom eller samtycke, de skallatt vara-
relevanta och ändamålsenliga riktiga fullständiga,ochsamt att
ändamålet med insamlingen uppgifter skall preciserat närav vara
uppgifterna samlas in, uppgifterna inte får användas för andraatt
ändamål de vid insamlingen preciseradeän de skall skyddassamt att
från otillåten användning och förstörelse Riktlinjerna innehållerm.m.
vidare bestämmelser den registrerades få reda på vilkarätt attom
uppgifter den registeransvarige har registrerade honom eller henneom
och den registeransvariges skyldigheter felaktiga uppgifterrättaattom
m.m.

5.4 Europarådets rekommendationer

Inom Europarådet har det tagits fram antal rekommendationerett om
dataskydd för personuppgifter inom olika områden. Som exempel kan

rekommendationerna skyddnämnas för personuppgifter vidom
forskning och framställning statistik Recommendation No. R 83av
10 och skydd för personuppgifter för anställningsändamålom
Recommendation 89No. R 2 rekommendationensamt om
utlänmande personuppgifter innehas det allmänna "publicav som av
bodies" till tredje Recommendation No. R 91 10.man

5.5 EG-direktivet personuppgifterom

Den 24 oktober 1995 inom EU Europaparlamentets och rådetsantogs
direktiv 95/46/EG skydd för enskilda med avseende påom personer
behandling personuppgifter och det fria flödet sådanaav om av
uppgifter. Fortsättningsvis EG-direktivet eller direktivet. Direktivet

enligt vad uttrycks i dess ingress,utgör, precisering ochsom en en
förstärkning Europarådets dataskyddskonvention. Direktivetav
benämns ibland "dataskyddsdirektivet".

Enligt ingressen till direktivet skall det fria flödet personuppgif-av
inom gemenskapen underlättas till för den inre marknadenter gagn

med fri rörlighet för tjänster och kapital. Detta skallvaror, personer,
ske det i samtliga medlemsstater skapas likvärdig, högattgenom en
skyddsnivå det gäller enskildanär fri- och rättigheter,personers
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medlemsländernasenskildadeprivatliv. Närtillsärskilt rätten
kunnainte längreskallharmoniseratsområdet staternalagstiftning

medgemenskapeninompersonuppgifterflödetfriadethindra av
rättigheter.ochfri-enskildaförskyddettillhänvisning personers

slagetdetalltså intepersonuppgifter ärbehandlingDirektivet avavom
inteskydd. Det ärenskildesdenminiminivâ föruppställerdetatt en

skyddbättreellersigbehålla sämreellerföreskriva etttillåtet att vare
ellerpersonuppgifterbehandlingvidintegritetenpersonligadenför av

direktivet.följervaduppgiftersådana änflödetfriadetför avsomav
införandetvidspelrumvisstdock avMedlemsstaterna ettges

Datalagskommit-enligtdärviddetBl.a.nationell äridirektivet rätt. -
allmänhetens rättprincipen att tatillhänsynmöjligttén att ta om-

9.kap.Datalagskommittén,handlingarallmännadel av
helt ellerpersonuppgifterbehandlingförgällerDirektivet somav

iingåruppgifterna ettautomatisk vägföretas oavsettdelvis om
behandlingicke-automatiskocksåomfattarDirektivetej.ellerregister

elleringår i äruppgifternadå endastpersonuppgifter ommenav
personuppgifterbehandlingMedregister.iingåavsedda ett avatt

beträffandevidtasåtgärderserieåtgärd ellervarje somavavses
eller inte,automatisk vägsker t.ex.detuppgifterna, oavsett om

ellerbearbetninglagring,organisering,registrering,insamling,
registerMedutlänmande.ellerförstöringsammanställning,ändring,

till-vilkapersonuppgifter ärsamlingstruktureradvarje avavses
kriterier.särskildaenligtsammanställningellersökningförgängliga

personuppgifter utgör ettbehandlinggäller inteDirektivet somav
Somgemenskapsrätten.omfattasinteverksamhetiled avsomen

i För-och VIVavdelningiverksamhetexempel avsessomanges
bestämmelserunionenEuropeiska gemensamdraget om enom

isamarbetebestämmelserrespektivesäkerhetspolitikochutrikes- om
tredjeochandraunionsfördragetsfrågorinrikesochrättsliga -

gäller be-intedirektivetuttryckligenVidare att"pelare". anges
ochsäkerhetförsvar,säkerhet,allmän statenshandlingar rörsom

område.straffrättensverksamhetstatens
omständigheter,angivnavissaunderfår närmareMedlemsstaterna

allmäntill försvaret,hänsynmednödvändigaundantag ärt.ex. om
vissaomfattningenbegränsaförebyggande brott,ellersäkerhet avav

bestämmelsernabl.a.gällerDettai direktivet.bestämmelserna omav
uppgiftsbehandlingen.kravgrundläggandevissa

avvikelserochundantagbeslutavidareskallMedlemsstaterna om
personuppgifterbehandlingfördirektivetibestämmelser somfrån av

ellerkonstnärligtochändamåljournalistiskaföruteslutandesker
skapande.litterärt
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direktivetI föreskrivs anmälningsförfarande till tillsynsmyn-ett en
dighet det gäller heltnär eller delvis automatiserad behandling av
personuppgifter. När det gäller icke-automatiska behandlingar av
personuppgifter det tillåtet för medlemsstaternaär föreskrivaatt ett
förenklat anmälningsförfarande. Den svenska regeringen har beslutat

Datainspektionen till svensk tillsynsmyndighet.att utse
Medlemsstaterna skyldiga sinaär respektive nationellaatt anpassa

lagar och förordningar till direktivet den 24 oktober 1998.senast per
När det gäller sådan behandling personuppgifter då redanav som
pågår skall denna bringas i överensstämmelse med direktivet och--
den nationella lagstiftningen år därefter, dvs.senast trenya senast-
den 24 oktober 2001. Vissa längre frister gäller för det faktiska
genomförandet delar direktivet.av av

Bestämmelser i EG-direktiv måste införas i svensk råttsordning för
bli gällande här. Hur EG-direktiveträttatt personuppgifter föreslåsom

implementerat i svensk beskrivs irätt kapitel, därnästa en mer
utförlig bild den ordning kommer gälla framöver.attges av som
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6 Datalagskommitténs förslag till
persondatalag m.m.

1 Inledning

Datalagskommittén lämnade sitt betänkande i 1997 SOUmars
1997:39. Betänkandet, omfattande, innehållerär förslag till densom

lag persondatalagen vilken EG-direktivetnya genom om person-- -
uppgifter skall implementeras i svensk Lagen,rätt. följersom noga
EG-direktivet, på sikt datalagen.ersätter Datalagskommittén föreslår
också ändringar i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen,
regeringsformen, sekretesslagen och arkivlagen. I denna framställning
lämnas inte någon fullständig redovisning Datalagskommitténsav
överväganden. Här översikt denöver ordningen medges en nya
koncentration på de delar bedömts centrala för utrednings-som vara
uppdraget. Våra förslag utgår ifrån förslaget till persondatalagattegna
kommer bli gällande i Sverigerätt inomatt framtid. Deen snar

analysernärmare persondatalagens bestämmelser därmed ärav som
nödvändiga redovisas under våra överväganden i kap. 9 och framåt.

Förslaget till persondatalag bifogas till detta betänkande bilagasom
Hänvisningar till aktuella avsnitt i Datalagskommitténs betänkande

kursiverat i framställningen nedan ex; Datalagskommittên,ges
avsnitt/kap. x.x.x

6.2 En generell och teknikoberoende lag

EG-direktivet gäller inte behandling personuppgifter ledutgörav som
i verksamhet inte omfattas gemenskapsrätten.en som som av
Direktivet därmed inteär tillämpligt på behandlingar utförst.ex. som
för försvarsändamål. Persondatalagen enligt förslagetär däremot
generellt utformad och gäller till sin lydelse i princip för all be-
handling personuppgifter, med undantag för privat hanteringav rent
Datalagskommittén, kap 7. Persondatalagen innehåller emellertid en
föreskrift 2 § bestämmelser i lag eller förordningatt avvikerom som
från lagen skall gälla. Avvikelser skall kunna förekomma, inte minst
inom verksamheter inte omfattas EG-direktivet. Kommitténsom av
uttalar den enskilde bör kunna förväntaatt sig de lagar ochatt
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ochEG-direktivetmedkraft överensstämmeriförordningar ärsom
måstelagstiftning göras,nationell t.ex.framhåller översynatt aven

Datalagskommittén,registerförfattningarnasärskildadegällervad
8.2.2.avsnitt

behandlingautomatiskallomfattarpersondatalagenföreslagnaDen
personuppgifternabehandlingpersonuppgifter ävensamt omannanav

behandlingMed§.5registeringå iavseddaelleringår i ettär att
till-§. Lagensuppgiften 3medvidtasåtgärdvarje somavses

principidatalagensdärmed vida änstörreblirämpningsområde som
Vadmed ADB.personuppgifterregistreringvidgäller sombara av

iellerEG-direktivetivarkendefinieras"automatiskmedavses
persondatalagen.

behandlingförFörutsättningar att6.3 av
tillåtenskallpersonuppgifter vara

Registertillstånd.ochmed licenserbyggerDatalagen ett system
Datain-regelmässigtkräverpersonuppgifterintegritetskänsligamed
för dentillräckligtfallandradet i ärmedantillståndspektionens
tillstånddelstatsmaktsregistrensFörlicens.lösaansvarige gesatt

inrättande. Denregistersriksdagellerregering ettbeslut omavgenom
formelltellerLicensärpersondatalagens annat.ettföreslagna system

registreringinkl.behandlingförinte person-krävstillstånd av
be-förutsättningarvilkaunderPersondatalagenuppgifter. anger

behandlarvad denochtillåtenpersonuppgifter ärhandling somav
personuppgifterbehandlaDenskall iaktta. attuppgifterna avsersom

behandling,för sinändamålhuvudregelnenligt etthar att ange-- sighålladärefterDatainspektionentillverksamhet samtsinanmäla
ochförfattningaranknytandeochpersondatalagendeinom somramar

anvisar.föreskrifterandra
på vilketochbestämmelser närpersondatalagensiHuvuddragen om

Datalagskommittén,följandebehandlasfårpersonuppgifter ärsätt
I2.4-12.5:särskilt12,kap. se

lämnatenskildedenskeendast närpersonuppgifter fårBehandling av
för vissanödvändigbehandlingen ärellersamtycke upp-närsitt

intresseallmäntarbetsuppgiftför-ändamål,räknade attt.ex. aven
personda-iuppgifter,vissaBehandling10 §.utförasskall kunna av

§. Detförbjuden 13personuppgifter, ärkänsligabenämndatalagen
filosofiskellerreligiösavslöjaruppgiftersigrör t.ex. somom

förbudetFrånsexualliv. motellerhälsaellerövertygelse rörsom
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behandling sådana uppgifter finns rad undantag. Behandling ärav en
tillåten den enskilde samtycker, eller behandlingent.ex. ärom om

nödvändig för hälso- och sjukvård eller för forsknings- och statistikän-
damål 14-20 §§. Vidare finns bestämmelser uppgifterattom om
lagöverträdelser eller domar och säkerhetsåtgärder i brottmålom
endast får behandlas myndigheter, inte regeringen ellerav om
myndighet regeringen bestämmer föreskriver 21 §,annat samtsom

bara får behandlas det klart motiveratärattom personnummer om av
vissa skäl §.22

uppgifterNär behandlas får detta i princip endast ske för de
ändamål för vilka uppgifterna samlades in, och endast den behandling

nödvändig tillåten 9 §.är Den ansvarige skyldigär tillseär attsom
inte fler uppgifter behandlas vad nödvändigt med hänsynänatt ärsom

till ändamålen med behandlingen och uppgifterna inte helleratt
bevaras längre nödvändigt med hänsyn till dessaän ändamål. En
behandling för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål skall
inte oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.anses
För sådana ändamål får uppgifter också bevaras under längre tid än
vad nödvändigt för de ändamål förär vilka de ursprungligensom
insarnlades.

Behandlingar skyddade enligt tryckfrihetsförordningenär ellersom
yttrandefrihetsgrundlagen eller sker föruteslutandesom annars
journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande
omfattas inte bestämmelserna och vilket uppgifternär sättav om
får behandlas 7 § och bestämmelserna i persondatalagen skall över
huvud inte tillämpas i den utsträckning det skulle inskränkataget en
myndighets skyldigheter enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att
lämna personuppgifter 8 §.ut

6.4 Ansvaret för behandlingen och ansvarigesden

skyldigheter

Enligt förslaget till persondatalag den eller tillsammansär som ensam
med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen

personuppgifter persondataansvarig 3 § Datalagskommittén,av
avsnitt 12.2.6.

Som huvudregel bör enligt Datalagskommittén bara fysiska-- -
juridiska utländska filialer eller myndigheter ipersoner, personer,

Sverige kunna betraktas persondataansvariga, inte andra "organ"som
som saknar rättskapacitet. definitionenAv följer flera kanatt vara
persondataansvariga för behandlingsåtgärd.samma
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skall tillse 9 §1:ansvarigedeninnebär bl.a.Persondataansvaret att

det lagligt,behandlas barapersonuppgifter när äratt-
korrektbehandlas sätt,personuppgifter alltid ettatt-

angivnauttryckligtsärskilda,församlas in barapersonuppgifteratt-
ändamål,berättigadeoch

ändamålnågot ärbehandlas förpersonuppgifter inte somatt-
samlades in,uppgifternavilkadet förmedoförenligt

ioch relevantaadekvatabehandlaspersonuppgifter ärdeatt som-
behandlingen,medändamålentillförhållande

nödvändigtvadbehandlaspersonuppgifter äränflerainte somatt-
behandlingen,ändamålen medtillmed hänsyn

detoch,riktiga ärbehandlaspersonuppgifter ärde omatt som-
aktuella,nödvändigt,

utplånaellerblockeravidtas föråtgärder rätta,rimligaalla attatt-
ofullständi-missvisande ellerfelaktiga,personuppgiftersådana ärsom

ochbehandlingenmedändamålentillmed hänsynga
vadlängre tid ärunderbevaras änpersonuppgifter inte somatt en-

behandlingen.ändamålen medtillhänsynnödvändigt med

den persondataansvarige:vidareåliggerDet

behandlingenröranderegistreradetill deninformationlämnaatt-
§§,23-27

utplånaellerblockeraregistrerade,den rätta,på begäranatt av-
persondatalagenmedi enlighetbehandlatspersonuppgifter intesom

28 §,
åtgärder förorganisatoriskatekniska ochlämpliga attvidtaatt-

och§behandlas 31personuppgifterskydda de som
Datain-personuppgifter tillbehandlingautomatiskanmälaatt av-

skyldighet,från dennaundantagfinns dockspektionen 36 §. Det se
avsnitt 6.6nedan under

för denregistreradedenskyldigpersondataansvarige ersättaärDen att
sigmedpersonuppgifter förtbehandlinglagstridigskada avensom

dockpersondatansvarige kan12.13.Datalagskommittén, avsnitt Den
intefeletkan visaeller honskadeståndsskyldighet hanundgå attom

henne 43 §.honom ellerberodde på
för deinstruktionerskall utfärdapersondataansvarigeDen personer

persondatabi-förliksomledningeller hennesunder hansarbetarsom
persondatansvari-för denpersonuppgifterbehandlarträden den som

§ledning 30biträdenasunderarbetar§ och demräkning, 3 somges
12. 10. 2.Datalagskommittén, avsnitt
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6.5 Arkivering och gallring

i förraDen avsnittet berörda regeln uppgifter inte får behandlasattom
för ändamål oförenliga med dem för vilkaär de samlades insom
skulle kunna tolkas uppgifterna i princip måste förstöras närattsom
ändamålet uppfyllt eller behovet i förhållande till ändamåletär annars
upphör. Behandling för historiska, statistiska och vetenskapliga
ändamål skall emellertid inte oförenlig med de ändamål för vilkaanses
uppgifterna insamlades se avsnitt 6.3 och enligt Datalagskom-ovan,
mittén Datalagskommittén, avsnitt 9.4 och 12.4.6.2 kan ändamål

myndighetsarkiv skall tillgodose hänföras just under "historiska,som
statistiska och vetenskapliga ändamål". Det därmed inte nödvändigtär

myndigheter, redan personuppgifterna samlas in, uttryckligennäratt
arkivering och bevarande ändamål för behandlingen.ettanger som

Datalagskommittén har föreslagit uttrycklig bestämmelse ien
persondatalagen lagen inte hindrar myndighetatt attsom anger en
bevarar sina allmänna handlingar eller arkivmyndighet handatt taren

arkivmaterial 8 § 2 st.om

6.6 tillsynAnmälan och

Den föreslagna persondatalagen kräver inte till skillnad från-
datalagen tillstånd inhämtas för viss hantering personuppgif-att av-

Persondatalagen bygger i stället på med skyldighet förter. ett system
den persondataansvarige anmäla behandling personuppgifter tillatt av

tillsynsmyndighet Datainspektionen också tillsynutövar överen som
verksamheter där behandling personuppgifter förekommerav
Datalagskommittén, avsnitt 3.13.2-3, 3.17, 12.12 och 12.14.

Behandling personuppgifter helt eller delvis automatiskärav som
skall enligt huvudregeln skriftligen anmälas till Datainspektionen 36 §
1 st.. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
Datainspektionen får dock föreskriva frånundantag anmälnings-
skyldigheten för sådana behandlingar sannolikt intetyper av som
kommer leda till otillbörligt intrång i den personliga integritetenatt
36 § 2 st.. Vidare behöver anmälan till Datainspektionen inte göras

den persondataansvarige persondataombud och offent-utser ettom
liggör det 37 §. Ett persondataombud har till uppgiftär attvem
övervaka och till den persondataansvarige behandlarattse personupp-
gifter på korrekt och lagligt och påpeka eventuella brister försättett
denne. Om den persondataansvarige inte vidtar efterrättelse på-
pekande skall persondataombudet anmäla förhållandet till Datainspek-

71



persondatalqgförslag tillDatalagskommitténs SOU 1997:101m.m.

uppgifter ingårpersondataombudets ävenBlandtionen 38 §. att
uppgifterofullständigaochrättelse felaktigafâhjälpa enskilda att av

Datalagskommitténenligtpersondataombud kan40 §. Ett vara
"alltförfår inte hapersondataansvarigedenanställd hos enmen

måstepersondataombudettillmed hänsynunderordnad ställning att
12.12.2.4.Datalagskommittén, avsnittsjälvständigtkunna agera

persondatalagensefterverksamhet kommerDatainspektionens
Datainspektionenrenodlad tillsyn.huvudsak bestå iiikraftträdande att

regeringenpersondatalag dockförslaget tillenligt ävenkommer om-
föreskrifterutfärdaha möjligheterdet närmarebestämmer attatt-

bl.a. 51 §:om

tillåten,personuppgifterbehandlingvilka fall äri av-
behandlingpersondataansvarige vidställs på denvilka krav avsom-

personuppgifter,
hurregistrerade ochtill denskall länmasinformationvilken som-

tillinformation skalllänmandet samtav
uppgifteranmäldaförfarandetochDatainspektionen näranmälan till-

har ändrats.

befogenheterprincipDatainspektionen iharVid sin tillsyn somsamma
få deldvs.datalagen i dag,enligt rättmyndigheten har att av

Datainspektionen§. Omlokaler 45tillträde tillhandlingar, m.m.
hand sökaförstainspektionen iskalloegentligheterupptäcker

brådskande ellerOm detpåpekanden.rättelse äråstadkomma genom
vid viteDatainspektionenfårfå pågårrättelse inte sättannatattom

uppgifternabehandlapersondataansvarigeförbjuda den annatatt
behandlats påuppgifterOmlagra dem 47 §. ettsätt än attgenom

hos länsrättDatainspektionen ansökafårolagligt attsätt upp-om
skall utplånas 49 §.gifterna

regleringKompletterande6.7

12.1 .2Datalagskommittén, avsnitt ärDatalagskommitténEnligt
grundläggande regler,innehålla allaskallpersondatalagenavsikten att

Datainspek-regeringen ochochundantagsmöjligheterochprinciper att
EG-direktivetvadbeaktandeoch medtionen inom den avramen -

deltill vissregleringen,skall preciseraoch krävertillåter närmare-
den föreslagnagenomläsningverkställighetsföreskrifter. En avgenom

regeringenmyndigheteller denregeringenutvisarlagtexten att
regleringen.preciserabetydandeharbestämmer attutrymmeett
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En uppställning aktuella bestämmelser så här:över utser

Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer får:som

föreskriva undantag från förbudet behandla känsligaatt personupp--
gifter 20 §,

föreskriva undantag från förbudet för andra myndigheterän att-
behandla personuppgifter lagöverträdelser eller domar ochom om
säkerhetsåtgärder i brottmål 21 §,

föreskriva frånundantag huvudregeln det förbjudet föraäratt att-
personuppgifter till tredje land tredjeöver land intestaten som

ingår i Europeiska unionen eller ansluten till Europeiska ekonomis-är
ka samarbetsområdet 35 §,

föreskriva undantag från skyldigheten anmäla behandlingatt av-
personuppgifter till Datainspektionen 36 § och

meddela föreskrifter falli vilka behandlingnärmare om av-
personuppgifter tillåten och vilka krav ställs på den personda-är som
taansvarige 51 §.m.m.

Regeringen får:

föreskriva vissa behandlingar kan innebära särskilda riskeratt som-
för otillbörligt intrång i den personliga integriteten skall anmälas till
Datainspektionen för förhandskontroll 41 §.

Datainspektionen får:

besluta vilka skyddsåtgärder den persondataansvarige skall vidtaom-
för skydda de personuppgifter behandlas 32 §.att som

Datalagskommitténs överväganden i författningstekniskanärmare
frågor redovisas i iavsnitt 12.1 deras betänkande.

6.8 Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser

Enligt EG-direktivet skall den svenska lagstiftning inför direktivetsom
träda i kraft den 24 oktober 1998. Datalagskommittén föreslårsenast
dock med hänsyn till de grundlagsändringar de föreslårocksåatt-
bör träda i kraft samtidigt den persondatalagen attsom nya -
ikraftträdandedatum till den januaril 1999. Datalagskommitténsätts

denna lösning möjlig, Sveriges åtagandeäratt trots gentemotanser
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januaridenpåbörjats före 1personuppgifterBehandlingEU. somav
lageni denbestämmelsernaomfattasdock inte1999 skall nyaav

tillåtet enligtmed vadi enlighet äroktober 2001,denförrän 1 som
Datalagskommittén,tid,Därmed finns det attEG-direktivet. menar

MedEG-direktivet.tillregisterförfattningarnasärskildadeanpassa
tidigarepersonuppgifter intebehandlingmanuelltillhänsyn att av

persondataskyddslagstiftningenintefallSverige ireglerats i vart av--
respit tillskäl för denstarkaDatalagskommitténenligtfinns det att-

börbehandlingför sådanmedgerEG-direktivet2007oktoberi som
övergångsbestämmelserna.i 3 iockså föreslåsutnyttjas, vilket

Datalagskommittén deenligtkraft böriträderlagendenNär nya
meddelathaDatainspektionen kanföreskriftertillstånd och som

datalagen dvs.omfattadestidigarebehandlingarbeträffande avsom
ikraftträdandedagen.sin verkanförloraADB-registrering peranses

övrigt,föreslagit iDatalagskommitténÖvergångsbestämmelserDe
samtyckenocharkiveratspersonuppgifterbl.a. rör somsomsom

tillämplighetenikraftträdandepersondatalagensföre samtlämnats av
betänkande.till dettabilaga 2framgårskadeståndsbestämmelsen, av

12.15.Datalagskommittén, avsnittSe även

tillövriga förslagDatalagskommitténs6.9

författningsändringar

till andraföreslås flyttadei datalagenRegler6.9.1 som
lagar

13:Datalagskommittén, kapföreslagitDatalagskommittén har

myndigheter§bestämmelse 14datalagens att somomatt-
ärendemål ellerhandläggningförför ADBupptagninganvänder av

tilltillföra denochformtill läsbarupptagningenskall överföra
sekretesslagen,kap.överförs till 15ärendet,elleri målethandlingarna

överförsdataintrång 21 §straff förbestämmelsedatalagensatt om-
brottsbalkentill samt

adress-ochstatligadetbestämmelserdatalagens person-att om-
persondataskydds-generellabryts den26-28 §§registret SPAR, ur

registerförfattning.särskildioch placeraslagstiftningen en
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6.9.2 Tryckfrihetsförordningen och

yttrandefrihetsgrundlagen

Datalagskommittén föreslår begreppsapparat tryckfrihetsför-ien ny
ordningen Datalagskommittén, kap 16. Offentlighetsinsynen skall
inte längre knuten till myndighetens handlingar till dessutanvara
uppgifter. Förändringen innebär enligt Datalagskommittén inte något

i grunden anpassning till teknik där det inte längrenytt utan en en ny
självklart uppgifter finns hämta i handlingar i ordetsär att att

traditionella betydelse. uppgiftMed varje sakupplysningmenas som
kan uppfattas människa, antingen direkt eller med hjälpav en av
tekniska uppgifthjälpmedel. En enligt förslaget allmän denär om
förvaras hos myndighet och förekommer i handling pappers-en en
handling eller elektronisk handling eller i databas. handlingEnen
skall innehållha bestämt varmed gång för alla bestämtett ettavses en
innehåll. typiskt förDet databas den inte har påär är att ettsom en
förhand bestämt innehåll. Exempel på databaser journaler, register,är
dagboksblad förteckningaroch andra där det förs in uppgifter efter
hand. databas kan precis handlingEn manuell eller hasom en vara
elektronisk form. handlingLiksom kan den bestå endaen av en
uppgift. uppgifterna i handlingFör eller databas skallatt en vara
allmänna krävs, liksom vad gäller för sådana handlingar som
tryckfrihetsförordningen omfattar enligt gällande de kanrätt, görasatt
uppfattbara med hjälp den utrustning myndigheten självav som
förfogar Liksom enligt gällande innebär sökbe-eventuellaöver. rätt
gränsningar för myndigheten i lag eller författning ocksåattannan
allmänhetens del uppgifterna omfattas sådanrätt att ta av av en
begränsning. frågor uppgift skallFör förvarad hosnärom en anses en
myndighet, den skall inkommen, hur den skall lämnasnär utanses

enligt de teknikanpassade bestämmelserna hänvisas tillm.m. nya
Datalagskommitténs betänkande för sammanfattning Data-en se
lagskommitténs författningskommentar.

För yttrandefrihetsgrundlagen till den ord-ävenatt anpassa nya
stycketningen föreslås ändring kap. förstai 5 3 § 2 i den lagen,en

behandlar oriktigt utlämnande uppgifter handlingar, enligtsom av
nuvarande lydelse via radioprogram, film eller ljudupptagning.
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Regeringsformen6.9.3

bemyndigandeefterregeringenkanregeringsformen7 §Enligt 8 kap.
skydd förbl.a.föreskriftermeddelaförordningi lag omgenom

uppgifter med hjälpregistreringvidintegritetpersonlig avav
föreslår regeringenDatalagskommitténdatabehandling.automatisk att

personligförskyddföreskriftermeddelai stället rätt att omges
regeringenSyftetpersonuppgifter.behandling ärintegritet vid attav

skall kunnabestämmersåregeringenDatainspektionenoch om
den före-omfattasområdehela detföreskrifter påmeddela avsom

föjattningskommentarenDatalagskommittén,persondatalagenslagna
12.1.2.avsnittoch

Sekretesslagen6.9.4

behandlingreglerarpersondatalagenmedkonsekvensI person-att av
i 7sekretessbestämmelsenDatalagskommitténuppgifter föreslår att

personuppgif-försekretesstilländrassekretesslagen16 §kap. att avse
uppgiftenmedföraskulleutlämnandedet kan attantas att ettter om

Vidare4.3.5 ovan.jfr avsnittpersondatalagenstrid medbehandlas i
redaneftersom detparagrafen upphävsistycketföreslås andra avatt

förgäller över-förutsättningarframgår vilkapersondatalagen som
aktuellt lagrumlandtill tredje sepersonuppgifter samtföring av

persondatalagen.33-35 §§
föreslåssekretesslagenkap. 6 §ändring 9Beträffande den somav

Datalagskommittén,betänkandeDatalagskommitténshänvisas till
deövrigt12.14.1.3. I äroch avsnittförfattningskommentaren

denföranleddahuvudsakisekretesslagenändringarna iföreslagna av
tryckfrihetsför-föreslås förterminologiochbegreppsapparat somnya

ordningen.

Arkivlagen6.9.5

tillhuvudsaksyftar iarkivlageniändringarna attföreslagnaDe
ochuppgifter i handlingarallmännaterrninologinochbegreppen

tryckfrihets-föreskrivsmed vadskalldatabaser överensstämma som
i denna.ändringarföreslagnaenligtförordningen
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Totalförsvaret7 och dess personal

Totalförsvarspliktens innebörd omfattning7.1 och

Begreppet totalförsvar, finns definierat i § första stycket lagen1som
1992: 1403 totalförsvar och höjd beredskap, den verksam-om avser
het förberedabehövs för Sverige för krig jfr beredskaps-ävenattsom
förordningen l993:242. Totalförsvaret består det militäraav
försvaret huvuduppgift väpnadeär mötaatt motvars angrepp-
Sverige och det civila försvaret, bl.a. skall civilbe-värnasom-
folkningen under krig, nödvändig försörjning och i övrigtäventrygga

samhällsfunlctioner.upprätthålla viktiga För det militära försvaret
i huvudsak Försvarsmakten, för det civilamedan ansvaretansvarar

försvaret statliga myndigheter, landsting, företag,åvilar kommuner,
ochorganisationer enskilda.

Sedan den 1 juli 1995 gäller lagen 1994: 1809 totalförsvarspliktom
prop. 1994/95:6. Genom denna lag har de grundläggande bestäm-
melserna tjänstgöringsskyldighet inom totalförsvar samlatslandetsom
i författning. Totalförsvarsplikten innebär skyldighet för varjeen en
svensk viss för utländska med-medborgare och i utsträckning-
borgare Sverige totalförsvaretbosatta i tjänstgöra inomär attsom -
i den omfattning hans eller kroppskrafter och hälsotill-hennessom
stånd tillåter. Skyldigheten gäller från och det kalenderår dåmed

fyller 16 år till utgången det år han eller hon fyllernärpersonen av
70 år. Tjänstgöringen kan fullgöras värnplikt, civilplikt ellersom
allmän tjänsteplikt. Värnplikt och civilplikt omfattar grundutbildning,
repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring. I
vissa fall kan totalförsvarspliktig skrivas in för civilplikt ochen
krigsplaceras grundutbildning det uppenbart utbildnings-ärutan attom
behov saknas. allmänna tjänsteplikten innebär endast skyldig-Den en
het för den totalförsvarspliktig tjänstgöra under höjdär attsom
beredskap. Höjd beredskap enligt lagen totalförsvar och höjdär, om
beredskap, antingen skärpt beredskap Undereller högsta beredskap.
högsta beredskap totalförsvar all samhällsverksamhet då skallär som
bedrivas.

Värnplikten fullgörs hos Försvarsmakten. Skyldigheten fullgöraatt
sådan plikt omfattar endast svenska och gäller från början detmän av
kalenderår de fyller 19 år till slutet det kalenderår de fyller år.47av
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dominerandeheltmed värnplikt denianspråktagna utgörDe ärsom
ochgrundutbildninggenomgårtotalförsvarspliktigadedelen somav

repetitionsutbildning.
med vämplikt,ianspråktagnaår, intemellan 16 och 70Alla ärsom

emellertidcivilplikt.fullgöra Detefter anmodan ärskyldigaär att
längrefullgöra civilplikt medskyldigaendast svenska ärmän attsom

tillenligt bilagaCivilplikten kan,dagar.grundutbildning 60än
närvarandetotalförsvarsplikt, för1995:238förordningen om

verksamheter:i följandefullgöras

civila försvaretVerksamheten detA.

Polisverksamhet
.

Befolkningsskydd
.

Hemskydd
. flygplatsernaräddningstjänst vidinklusiveRäddningstjänst
.

sjukvårdHälso- och
.

Tandvård
.

hälsoområdetinom miljö- ochKommunal tillsyn
.

ochreparationer järnvägarUnderhåll och vägarav.
Veterinärverksamhet

.
Flyktingmottagning

. nätverksamhetochelproduktionoch underhåll inomDrift

.
verksamhetKommunal teknisk

.
informationsverksarnhetKommunal

.
familjeomsorgochBarn-

.
och äldreomsorgHandikapp-

.
insatserSjälavård och sociala

.
Begravningsverksamhet

.

FörsvarsmaktenVerksamheter ip

sjukvårdHälso- och
.

Tandvård
.

Veterinärverksamhet
.

Posthantering
.

Gränsövervakning
.

Väghållning
.

Flygtrañkledning
.

civilasåväl inom detfullgörascivilplikten kanmärkaDet är attatt
omfattafår dock inteCivilpliktenmilitära försvaret.inom detsom

78



Totalförsvaret och dess personalSOU 1997:101

verksamhet förenad med egentliga stridsuppgifterär änannan som
bevakningsuppgifter.ordnings- eller

När det råder höjd beredskap får regeringen föreskrifterge om
allmän tjänsteplikt, det förbehövs verksamhet ärattom som av
särskild vikt för totalförsvaret skall kunna upprätthällas. Allmän
tjänsteplikt gäller alla mellan 16 och 70 år redansom inte är
krigsplacerade med stöd lagen totalförsvarsplikt och innefattarav om

tjänstgöraskyldighet i ordinarie anställning eller fullföljaatt etten en
efteruppdrag, eller anvisning myndighet utföra vissaatt av en

uppgifter. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
Arbetsmarknadsstyrelsen eftereller, bestämmande Arbetsmark-av
nadsstyrelsen, länsarbetsnämnd skall besluta hos vilka arbetsgivareen

allmän tjänsteplikt skall fullgöras och vilka arbetstagare ochsom
uppdragstagare skall omfattas allmän tjänsteplikt. Statligasom av
myndigheter där allmän tjänsteplikt skall fullgöras beslutar dock själva

vilka arbetstagare och uppdragstagare skall omfattasom som av
tjänsteplikten. föreskrifternaDe tjänsteplikten kan innärmare tasom
i anställningsavtalet med enskilde.den Ett beslut totalför-attom en
svarspliktig skall fullgöra allmän tjänsteplikt får inte omfatta den som
redan krigsplacerad med stöd lagen totalförsvarsplikt.är av om

Kvinnor inte skyldiga värnplikt eller fullgöraär göraatt att
civilplikt kräver längre grundutbildning 60 dagar. Kvinnor haränsom
dock möjlighet fullgöra värnplikt eller civilplikt med längreatt
grundutbildning de så önskar och bedöms lämpliga. Till grundut-om
bildning för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning 60än
dagar fär kvinnor svenska medborgare och vid denärantas som som
antagningsprövning skall har fyllt 18 år. Om kvinnagörassom en
efter ansökan och prövning skrivs in för värnplikt eller civilplikt med
längre grundutbildning omfattas hon bestämmelserav samma som en

med stöd lagen totalförsvarsplikt skrivits förinman som av om
motsvarande utbildning. blir således enligtHon lag skyldig fullgöraatt
delsgrundutbildning,delsrepetitionsutbildning,beredskapstjänstgöring
och krigstjänstgöring. Dessa särskilda bestämmelser kvinnor iom
totalförsvaret i lagen 1994:1810 möjlighet för kvinnor attges om
fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning och
förordningen 1995:240 med samma nanm.

I samband med lagen totalförsvarsplikt och lagenatt om om
möjlighet för kvinnor fullgöra värnplikt eller civilplikt med längreatt
grundutbildning infördes, upphävdes bl.a. värnpliktslagen 1941:967,
allmärma tjänstepliktslagen 1959:83 och lagen 1980:1021 om
militär grundutbildning för kvinnor. Dessutom upphävdes lagen
1981:292 tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samtom
veterinärpersonal Skyldigheten enligt den nämnda lagensenastm.m.
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förövningochutbildningdelta ipersonalkategorierför vissa att
idärmed inte längrereglerasberedskaphöjdtjänstgöring under en

anställda isjukvårdspersonalen ärochhälso-lag. Desärskild somav
beredskap t.ex.höjdunderupprätthållasskallverksamheter som

iövningsverksamhetochutbildnings-isjukvård deltarlandstingens
ochUtbildninganställningsavtal.i derasvadmedenlighet som anges
fallI deförsorg.arbetsgivarensskerövning för dessa genompersoner

bemanningsan-mellan detföreliggeranställningsförhållande intenågot
dettasjukvårdspersonalochoch den hälso-svariga organorganet som

medinskrivningutbildning, kanövning ochanspråk föriönskar ta
aktuellblikancivilpliktInskrivning medtillämpas.i ställetcivilplikt

sjukvårdspersonalen ärochhälso-dembeträffandebl.a. somur
alltjämtarbetaslutatellersektornden privataanställda inom mensom

totalförsvarsplikten.omfattas av
Även då lagenupphävdesvapenfri tjänst1966:413lagen omom

iställettjänstgöringVapenfri ägerinfördes.totalförsvarsplikt rumnu
totalförsvars-§ lagenkap. 16Enligt 3civilplikten.förinom omramen

vapenfriefter ansökantotalförsvarspliktig rättskall attplikt varaen
övertygelsepersonligallvarligsåha "enhon kanhan eller antasom

medoförenligövertygelsen ärrörande bruk att enmot annanvapenav
be-Närmarevapen".brukförenad medtjänstgöring är avsom

§§ lagen17--22i kap.fall 3i dessaprövningenstämmelser gesom
totalförsvarsplikt.om

totalförsvarspliktigasUtredningar de7.2 om
förhållanden

Inledning7.2. 1

ellervärnpliktfullgöramöjlighetertotalförsvarspliktigasdeFör attatt
påplacerasskall kunnaför deochbedömasskall kunnacivilplikt att

harbeslutsfattarnakrävstotalförsvaret ettställe inom"rätt att
olikaiförhållandenenskildasdeuppgifterinnefattarunderlag omsom

hälso-sådanabl.a. rörrelevantaUppgifter äravseenden. är somsom
tvåpåprincipiUppgifterna inhämtasutbildning.och civiltillstånd

ochmyndigheterdelsenskilde själv,denDels attsätt. genomgenom
denuppgifter tilllämnarvårdinrättningarskolor ochandra t.ex. --

enligtenskildeenskilde. ärden Denbeslutfattahar att omsom
skyldigtotalförsvarspliktbestämmelser i lagen attgenerella om

och lämnaförhållandenpersonligasinautredning attmedverka i om
förkap. 1 § Ansvaretoch 2kap. 3 § 1 attsjälv 1uppgifter sigom
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degrundval dessa beslutsamla in personuppgifter och taatt omav
pliktverkförsta hand Totalförsvaretstotalförsvarspliktiga åvilar i

Pliktverket.nedan

utredning ochmindre omfattandeMönstring,7.2.2 annan
antagningsprövning

skyldig det intemedborgaresvenskEn är mönstraär att omman som
fullgöra såväl värnpliktförutsättningaruppenbart han saknarär attatt

fyller 18det kalenderårSkyldigheten inträdercivilplikt. mannensom
frånmedborgarskapförvärvar svensktår eller, för den senare,som

finnsmedborgare. Om det intedag han blir svenskoch med den
genomgå mönstring efter detingen skyldigsärskilda skäl, är att

skallskyldigfyller år.kalenderår han 24 Den mönstraärnär attsom
för medicinskanågot Pliktverkets kontorinställa personligen vidsig av

utredning personligaundersökningarpsykologiskaoch samt annan om
har medtotalförsvarsplikt. Pliktverketförhållanden kap. lagen2 om

totalförsvarsplikt1995:238§ förordningenstöd 9 kap. 1 omav
mönstringenskall ske vidföreskrifter vadutfärdat närmare somom

pliktverks föreskrifterTotalförsvaretsföljande 2 kap. 4-8 §§enligt
totalförsvarsplikt:om

lämnatotalförsvarspliktigeVid mönstringen skall den attuppmanas
uppgifter om

och familjeförhållanden,boende-
arbetslivserfarenhet,ochstudieinriktning2. utbildning,

och fritidsintressen,idrotts-
teckning,fotografering,maskinskrivning,kunskap i telegrafering,4.

för sjukvård och matlagning,simning intressesamt
arbetsmaskiner,fordon ochanvändaattvana

i skog och mark,sjövana vistas6. fjäll- och samt attvana
språkkunskaper,7.

och färdigheter i övrigt,särskilda kunskaper
och militärt praktikantlägerfrivillig försvarsutbildningdeltagande i

och
10. föreningsuppdrag.

totalför-syfta till utreda denundersökningen skallDen medicinska att
ellerfullgöra värnpliktförutsättningarsvarspliktiges fysiska att

civilplikt och får omfatta
färgseende,kontroll hörsel, ochsynav

bullerskaderisk,2. bedömning av
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urinen,äggvita eller blod ibestämning förekomst socker,avav
under vila,och hjärtverksamhetkontroll blodtryck4. av

muskelkraft ochlängd ochvägning, mätning5. av
tjänstbar-nödvändig för bedömaundersökning är attsomannan

heten.

syfta till utreda denundersökningen skallpsykologiskaDen att
ochbegåvning, personlighet, anlag, intressentotalförsvarspliktiges
ochfunktionsförmåga, tjänstbarhetpsykiskaönskemål hanssamt

omfattaundersökningen fårpsykologiskaledarfömiäga. Den
psykologiska test,

totalförsvarspliktiges personligainhämtande uppgifter den2. omav
ochförhållanden

totalförsvarspliktigeintervju med den

förfotograferas underlagtotalförsvarspliktigefår denDessutom som
resehandlingar.legitimations- och

föreskrifter kan FörsvarsmaktennämndaEnligt kap. 9 § i2 nyss
ÖCBÖverstyrelsen anmäla behovberedskapför civileller av

totalförsvarspliktigedenförnyad mönstringutredningytterligare av
placering i viss befattningfinnermyndigheternanågon attavom

detta.förutsätter
Mönstringgenomförs åvilar Pliktverket.för mönstringAnsvaret att

förut-nedanantagningsprövning,för kvinnor äreller ense--
civilplikt medvärnplikt ellerskall tillsättning för någon tas utatt

grundutbildning 60 dagar.längre än
mönstring kanomfattande utredningmindrePå grundval änav en

grundutbildninganspråk för civilplikt medtotalförsvarspliktig itasen
begränsad tillutredning kandagar. En sådanunder högst 60 attvara

uppgifter sig självlämnartotalförsvarspliktige efter anmaningden om
olikainhämtas frånuppgifter honom eller henneeller att omgenom

utrednings-beträffande dennaHuvudansvaret liggerregister e.d. även
överenskom-dock efterUtredningen kanpå Pliktverket.verksamhet

kyrkligalandsting ellerPliktverket och kommuner,melser mellan
1994/95:6nämndautföras hos någon de sist sekommuner prop.av

jämförd medtotalförsvarspliktkap. § lagen130. Enligt 2 1 oms.
totalförsvarsplikt denförordningenkap. § andra stycket är4 5 om

uppgifter sinaskyldig lämnatotalförsvarspliktige också att om
Rikspolisstyrelsen,förhållanden till länsstyrelserna,personliga

Banverket, Vägverket,och telestyrelsen,Försvarsmakten, Post-
invandrarverk,Jordbruksverk, StatensLuftfartsverket, Statens

svenskaAffärsverketteknikutvecklingsverketNärings- och samt
därmeduppgifter kandessa och andrakraftnät. På grundval enav
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mindre omfattande utredning mönstring utförasän hos deäven nu
uppräknade myndigheterna. Om myndighet Pliktverketänen annan
genomfört utredningen skall kopior handlingar inkommit tillav som
den myndigheten tillställas Pliktverket tillsammans med begäran om

den totalförsvarspliktige skrivs in enligt 3 kap. 3att § Totalförsvarets
pliktverks föreskrifter totalförsvarsplikt. Av 2 kap. §12 nämndaom
föreskrifter framgår mindre omfattande utredning kanatt en genom-
föras skriftligen, telefon eller vid personlig inställelseper samt atten
utredningen inte skall omfattande vad behövs förän attvara mer som
den totalförsvarspliktiges förutsättningar fullgöra civilplikt i vissatt en
befattning skall kunna bedömas.

kvinnaEn ansökt få fullgöra värnplikt eller civilpliktattsom om
med längre grundutbildning skall genomgå antagningsprövning viden
Pliktverket den för svenska obligatoriskamotsvarar mänsom
mönstringen 3 § lagen möjlighet för kvinnor fullgöra värnpliktattom
eller civilplikt med längre grundutbildning § förordningen1samt
härom.

7.2.3 Inhämtande uppgifter den enskildes personligaav om
förhållanden från myndigheter m.fl.

Uppgifterna från mönstringen eller antagningsprövningen behöver
kompletteras med uppgifter inhämtade i andra försammanhang att en
så fullständig och korrekt bild möjligt den totalförsvarspliktigesom av
skall kunna erhållas. Det finns vidare behov för ansvarigaett
myndigheter kontinuerligt hålla sig informerade förändringaratt om

redan inskrivna totalförsvarspliktigas förhållanden. Lagenav om
totalförsvarsplikt och förordningen härom innehåller därför be-
stämmelser skyldighet för myndigheter och andra förseattom
Pliktverket med relevant infomiation i dessa avseenden.

2 kap. 4 § lagen totalförsvarsplikt sikte den informationtarom
behövs vid mönstringen, vid mindre omfattande utredningsom annan

eller vid antagningsprövningen och stadgar kommuner, landstingatt
och enskilda vårdinrättningar skall lämna de uppgifter till Pliktverket

totalförsvarspliktigs hälsotillstånd och personliga förhållandenom en
i övrigt behövs för bedöma hans eller hennes förutsättningarattsom
för fullgöra värnplikt eller civilplikt.att

3 kap. förordningen totalförsvarsplikt innehåller uppräkningom en
myndigheter och andra skyldigaär lämna uppgifter tillav attsom

Pliktverket:
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uppgiftår lämnavarjejuliden 1skall föreSkattemyndigheten om
fylleråretunderochi länetfolkbokfördsvensk ärvarje somsomman

mönstring.kallelser tillförunderlagUppgifterna utgörår 1 §.17
uppgift ärregistreratharskattemyndighet avNär somenen

skyldigademredovisning är attellerinskrivningförbetydelse somav
iellercivilpliktellervärnpliktförskrivits inellermönstra som

underrättasPliktverketskallavsnitt,se nästa omutbildningsreserven
§.3uppgiften

kommuneller ilandstingnämnder ideeller ansvararDen somett en
till vissaoch servicestöd1993:38ñenligt lagenverksamhetför om

vårddärvårdinrättningvidchefsöverläkarefunktionshindrade samt en
tvångsvårdpsykiatrisk1991:1128lagenstädmedmeddelas omav

juniskall före den 1vård,rättspsykiatrisk1991:1129eller lagen om
fylleråretundersvenskvarjeuppgifterår lämnavarje sommanom

ochstödenligt lagenerhöll viss insatsmajden 15och17 år omsom
värdinrättningpåintagenellerfunktionshindrade,vissatillservice var

§.vård 5psykiatrisklagarnanämndadestödmed omav
vid hemvårdenförestårdenåliggerskyldighet somSamma som

där intagnabeträffandevård199052§ lageni 12 ungaavomavses
§.6män

medförakanbestämmelser attdessaenligtlämnasUppgifterna som
uppgifternadetnämligenmönstring,tillkallasvissa inte avom

ellervärnpliktfullgöraförmågasaknarvederbörande attframgår att
civilplikt.

kungörelsenenligtuppgifter,skall lämnaKriminalvårdsstyrelsen
ellerintagninginformationssystem,rättsväsendets1970:517 omom

§.kriminalvârdsanstalt 7frånavgång

lämnabegäranskall påjordbruksverkoch StatensSocialstyrelsen
§.8legitimationerochexaminatotalförsvarspliktigasuppgifter om

utbildningsanstaltförrektornochHögskoleverketskolverk,Statens en
påskalllandstingellerkommundrivs ettskolaeller staten, enavsom

studieförhållandentotalförsvarspliktigasuppgiftlämnabegäran om
9 §.

§.10körkortsregistretuppgifterlämnaskall på begäranVägverket ur

utfärdadeuppgifterlänmaskall begärantelestyrelsenochPost- om
11 §.radioomrâdetinomcertifikat
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ömansregistretuppgifterlämnaskall pâ begäranSjöfartsverket omur
ochbehörighetderas olikatotalförsvarspliktigaadresser till samt om

fartyg 12 §.tjänstgöring

certifikatutfärdadeuppgifterlämnaskall på begäranLuftfartsverket om
område 13 §.inom luftfartens

verksamhetenskildbedriveroch vårdgivarelandstingKommuner, som
sjukvårds-ochanställd hälso-uppgifterdepå begäran lämnaskall om

planeringsarbete 14 §.Pliktverketsförbehövspersonal som
Även bestämmelserinnehållerförfattningarvissa andra upp-om

Pliktverket:giftslärnnande till

domarlagakraftvunnasändaskyldighetdomstolar harAllmänna att
5 §Pliktverket 7 kap.tilltotalförsvarspliktenbrottrörande mot m.m.

totalförsvarspliktförordningen om

1969:38§polisregisterkungörelsenRikspolisstyrelsen skall enligt 17
på fram-registerutdrag sinalämnaförutsättningarunder vissa av

Försvarsmakten iframställningpåPliktverket ävenställning avav
utdragenvärnplikt. Iin förskrivstotalförsvarspliktigafråga somom

särskilt uppräknasdeandra brottmed uppgifter änfår inte tas somom
vapenlagenbrottnarkotikabrott,tillgreppsbrott,våldsbrott, mot

Polis-17-19 §§förutsättningarnaAngående dem.m.. närmare se
deltaenskilde skalldenfrågadetregisterkungörelsen. Om är attom

registerkontrollsäkerhetsklassad skalli verksamhet motärsom
andrakontrolleraaktuelltdå ävenblirpolisregister Detgöras. att

Säkerhetspo-försdetRikspolisstyrelsens,polisregister än t.ex. avsom
SÄPO. säkerhetsskyddslagenikontroll reglerasDennalisen typ av

1996:627.
.

Åtgärder Inskrivning,utredningefter7.3 -
krigsplaceringgrundutbildning och

motsvarandeellerefter mönstringtotalförsvarspliktigeOm den
totalförsvaretinomtjänstgöraförutsättningarbedömts hautredning att
registrering-handharPliktverket,hon skrivas inskall han eller somav

denmönstringen visarresultatetpliktpersonal. Omall attaven av
ochfullgöra värnpliktförutsättningartotalförsvarspliktige saknar att

fullgöraskyldighan intebeslutaskall Pliktverket ärcivilplikt attatt
sådan tjänstgöring.
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skallerforderliga förutsättningaroch bedömts haMän mönstratsom
utbildningsreserv.eller civilplikt eller iin för värnpliktskrivas en

utredningmindre omfattandeendast genomgått änDen ensom
grundutbildningcivilplikt förutsätterfår skrivas in förmönstring som

60 dagar.under högst
för värnplikt ellergenomgått antagningsprövningKvinnor som

samtycke skrivas in förgrundutbildning kan eftercivilplikt med längre
skrivas in ikan också efter samtyckevärnplikt eller civilplikt. De

samtliga fall skriftligt.Samtycket skall iutbildningsreserven. vara
värnpliktskrivs in medskall det, för denVid inskrivningen som

befattning eller befattnings-vilkencivilplikt, bl.a. bestämmaseller
grundutbild-och plats förskall placeras tidhan eller hongrupp

utbildningens längd.ningen och
tillräckligaskall förvärvatgrundutbildning denEfter avslutad som

ikrigsuppgift krigsplacerasfärdigheter förkunskaper och enen
lämplig för.han eller honviss verksamhetbefattning eller i ärsomen

civilpliktfår stället skrivas in förkrigsplaceras iinteDen utansom
60grundutbildning inte överstigergrundutbildning eller med somen

totalförsvarspliktlagenkrigsplacering enligtdagar. Beslut omom
från statliga myndigheter,efter framställningfattas Pliktverketav

föreningar,kyrkliga kommuner, bolag,landsting,kommuner,
totalförsvarspliktigs krigsplace-enskilda.samfälligheter eller andra En

honflera gånger under den tid han ellerändrasring kan komma att
totalförsvarsplikten.omfattas av

pliktpersonalkrigsplaceringinskrivning ochBestämmelser avom
förordningentotalförsvarsplikt och i 4 kap.i kap. lagenåterfinns 3 om

totalförsvarsplikt.om

inteinom totalförsvaret7.4 Personal ärsom

värnplikt civilpliktianspråktagen ellermed

avsnittomfattning framgår 7.1 DeTotalförsvarspliktens somav ovan.
eller placerade iinskrivna med värnplikt eller civilplikt ärär ut-

Pliktpersonalenbenämnas pliktpersonal.bildningsreserv brukar
uppgifterhuvuddelen den Pliktverket hanterarutgör omsomav grupp

beträffande dessa verket fattar beslutoch det endastär ompersoner
ikrigsplacering Avsnitt 7.2 och 7.3 behandlarinskrivning och m.m.

hand pliktpersonalen.första
Övrig totalförsvaret krigsplacerad eller påpersonal inom kan vara

grundiansprâktagen för totalförsvaret på anställningsav-sättannat av
avtal med frivilliga försvarsorganisationer eller andra avtaltal, som
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grundar sig på frivillighet. Regler härom återfinns bl.a. i förordningen
1994:524 frivillig försvarsverksamhet, förordningen FFSom

frivillig tjänstgöring vid Försvarsmakten, förordningen1987:8 om
vidFFS 1987:12 krigsfrivilliga Försvarsmakten, hemväms-om

kungörelsen 1970:304, beredskapsförordningen och i lagen
försvar. Yrkesofficerama dem1994:1720 civilt tillhörom som

tjänstgör inom totalförsvaret med skyldighet detta enligtgöraatt
mycket be-anställnings- avtal. Som exempel på medpersoner

uppgifter totalförsvaret kangränsade och speciella inom nämnas
länsstyrel-ledamöter i lokala värderingsnämnder efter beslutsom, av

ersättning till egendomhar till uppgift besluta ägareatt om av somse,
vid krigsfara enligti anspråk för eller räkning t.ex.tas statens annans

Även omfattasförfogandelagen 1978:262. de nämndanu personerna
år.fonnellt totalförsvarsplikten de mellan 16 och 70 Derasärav om

övrigt grundar sigskyldighet delta i utbildning och tjänstgöra iatt
ochde ingått med sin arbetsgivare elleremellertid det avtal annan

totalförsvarsplikt. kan bli aktuellt vissa dem iinte Det att ta av
tjänsteplikten vid höjd beredskapanspråk med stöd den allmännaav
då tjänstgöra med avtaleti normalfallet fortsätter de även attmen som

grund.
vidare har ålagts vissa begränsade uppgifterDet finns personer som

knutenvid höjd beredskap, skyldigheten fullgöra dessa ärutan att att
skall egendomtill totalförsvarsplikten. Det gäller dem ställat.ex. som

förordningen 1992:391till förfogande enligt förfogandelagen. Enligt
förfogandetför totalförsvarets behov skalluttagning egendomom av

i vissa fall förberedas i fred uttagning egendom somgenom av
kommer behövas vid bl.a. krig eller krigsfara.att
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pliktverk8 TotalförsvaretsNärmare om

och dess verksamhet

Inledning1

totalförsvarsplikt och den förvaltningsmyndighetenLagen om nya
Totalförsvarets pliktverk Pliktverket har inneburit koncentrationen

inskrivningsförfarandet. Pliktverket har övertagit uppgifter vadav
bl.a. Värnpliktsverket,gäller pliktpersonal tidigare sköttssom av

PliktverketVapenfristyrelsen, Räddningsverket och länsstyrelserna.
myndigheter ochhar i huvudsak verkställande roll degentemoten

för bemanningen totalförsvaret. Deandra organ som ansvarar av
välja placera och olikacentrala uppgifterna består i pröva,att ut,

pliktpersonal. Försvarsmakten fastställer de befattnings-redovisasätt
värnplikt skall vilkaför vilka grundutbildning med ske, kravtyper

skall gälla för de olika befattningarna och utbildningstidens längd.som
ÖverstyrelsenPâ fastställer för civil beredskap, eftermotsvarande sätt

befattningstyper avseende dehörande berörda myndigheter, m.m.av
totalförsvarspliktiga civilplikt. Försvarsmak-skall tjänstgöra medsom

och funktionsansvariga myndigheter själva, inomandra avgörten
för statsmakternas beslut, hur många skall grundutbildassomramen

bemanningsansvarigaår för olika befattningar. Deper organen;
landsting, m.fl. fastställer behovetFörsvarsmakten, kommuner, av

förkrigsplacerad personal sin respektive krigsorganisation och
Totalförsva-beställer personal, eller det uttrycks i 3 kap. 2 §som

pliktverks föreskrifter totalförsvarsplikt; underrättar Pliktver-rets om
ket hur många och till vilka befattningar totalförsvarspliktiga skallom
skrivas in för värnplikt eller civilplikt.

Pliktverkets organisation8.2

Pliktverket förvaltningsmyndighet undercentral Försvars-är en
departementet och består den ledningen, med icentrala säteav
Karlstad, fem regionkontor. Den centrala ledningen utgörssamt av
verkschefen ställföreträdare,och hans produktionsledningen som
planerar, samordnar och leder verkets produktion och samverkar med
andra myndigheter på central nivå staber för ekonomi ochsamt av

Östersundpersonal. Regionkontoren i Norrland och Boden, Karlstad,
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för arbetet medKristianstadStockholm, Göteborg och svarar
bemanningsansvariga underoch inskrivning, stöd till demönstring

geografiska områdena förpersonalredovisning.och Detjänstgöringen
identiska. Inskrivningsom-personalredovisning inteinskrivning och är

redovisningsom-mönstrande bor ochanpassade till derådena är var
händelseförsvaras iskall skyddas ellertill hur Sverigerådena av

förplatskontori Norrland hareller krig. Regionkontoretolyckor, kris
ipersonalredovisning bådeförgrundutbildningstöd under samt

Östersund anställda cahar cirka 400Boden. Pliktverketoch personer
heltidstjänster.350

uppgifterPliktverkets8.3

Totalförsvaretsinstruktion för1995:648 med§ förordningenEnligt 2
totalförsvars-krigsplaceraskriva in ochpliktverk skall verket mönstra,

ochavsnitten 7.2iverksamhet har redovisatspliktiga. Denna ovan
förinstruktion,nämndaockså, enligt 1 §Pliktverket skall7.3. svara

skyldighetbemarmingsansvarandra harmyndigheter och attatt som
lösapersonal kanuppfylld medkrigsorganisationentill äratt somse
stödtotalförsvaret fårinomhöjd beredskaptilldelade uppgifter under

totalförsvarspliktigamedavseende bemanningservice i frågoroch som
totalförsvarsplikti-civilplikt och i frågaför värnplikt ellerskrivs in om

vilketinstruktionentjänstgöring. framgår inteDet närmare avgas
och service.bemarmingsansvariga stöddePliktverket skall lämnasätt

vaddel avhängigaPliktverkets uppgifter tilldelI denna är stor som
Generellt kanbemanningsansvariga. sägasmed deöverenskommes att

andramyndigheter ochoch övrigamellan Pliktverketsamarbetet organ
omfattande.totalförsvaretinom är

utförkrigsplaceratstotalförsvarspliktigeoch med dentillFram att
uppgifterPliktverket att:som

fram planerings-myndigheternamed de berördatillsammans ta-
inskrivningsverksarnheten,underlag för

utredningtill mönstring ellertotalförsvarspliktigakalla de avannan-
civilplikt,ellerfullgöra värnplikttotalförsvarspliktigas förmågade att

mindreutredningalternativtmönstringengenomföra annan-
avsnittgenomförasomfattande utredning kan amran, se ovanav

7.2.2.,
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i förekommande fall fatta beslut för den enskilderätt attom vara-
vapenfri,

beslut inskrivning placera de totalförsvarspliktiga igenom om-
lämplig befattningsgrupp m.m.,

utfärda inkallelse till grundutbildning,-

hantera uppskovsärenden, frågor tillgodoräknande tjänst-om av-
göringstid, mil. frågor den enskilderör genomfördt.o.m.som
grundutbildning,

fram statistik och utföra analyser avseende grundutbildningen,ta-
bl.a. såvitt gäller avgångar avbruten utbildning eller avhopp mellan
inskrivningen och grundutbildningen samt

fatta beslut den totalförsvarspliktiges krigsplacering efterom-
genomförd grundutbildning.

Efter grundutbildningen Pliktverket för stöd och servicesvarar genom
utföra uppgifteratt att:som

fram planeringsunderlag och statistik utföra analyser i olikata samt-
former till stöd för de bemanningsansvarigas förbättringsåtgärder
m.m.,

utfärda inkallelser till repetitionsutbildning,-

redovisa pliktpersonal genom lämna uppgifter till de be-att-
manningsansvariga vilken personal finns disponibel,om som

omfördela pliktpersonal vid behov.-

Pliktverket skall enligt myndighetens instruktion lämna stöd ochäven
service till de bemanningsansvariga i fråga redovisningom av annan
personal inom totalförsvaret dem skrivs inän med värnplikt ellersom
civilplikt §. Sådan1 personal de fastär anställda inomärt.ex. som
Försvarsmakten och medlemmar i frivilligorganisationer.

Pliktverket vidare för information till andra myndigheter ochsvarar
till allmänheten frågor plikttjänstgöringrör förom samtsom m.m.
viss utbildning.

Vid höjd beredskap tillkommer uppgifter för Pliktverket t.ex.som
i krig registrering och rapportering krigsfângar.av- -
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Registerverksamheten8.4

Inledning8.4. 1

och vidkrigsplaceraskriva in,arbete medPliktverkets mönstra,att
verketförutsätterpersonaltotalförsvaretsredovisatillfällenolika att
Plikt-dessaaktuell informationordnad ochständigt har personer.om

personregister.omfattandeföra relativtbehovdärförverket har attav
övergångsskedeibefinner sigPliktverketvidRegisterverksamheten ett

frånäldreDet övertogstvå olika ADB-system.mellan systemet, som
Inskrivningsarkiv-personregister:omfattar fyraVämpliktsverket,

Avgángsarkivregistretfrån mönstringuppgiftermedregistret m.m.,
sambandipersonuppgifter vilka upprättatssammanställningarmed av

personuppgiftermedStatistikregistretavregistrerats,med att personen
denuppställningmed överändamål, Arkivregistretstatistiskaför samt

förordnanden. Deneventuellatjänstgöringstillfällen ochenskildes nya
deuppgifternaplanering,enligt Pliktverketsinnebär,ordningen att om

beskrivningDenenda register.samlas itotalförsvarspliktiga ett som
infomiations-PliktverketsPLISdetnedan systemet;nyaavserges -

medparallellti bruk påredan tagitsvissa delarisystem, prov,som
pappershanteringen"ocksåinnebäräldre. Detdet attsystemetnya

datornin direkt ihandlingar läggsflerminska samtkansikt attgenom
skemyndigheter m.fl. kanmed andrainformationsutbytetattgenom

terminal.via
Datainspektio-tillståndförs medregisterPliktverketsSamtliga av

nen.
delmycketomfattartotalförsvarspliktenEftersom stor aven

landetsPLIS störstakommerbefolkningen ettatt person-avvara
betydandeblir ocksåvarjeuppgifterMängdenregister. personom

informationför enkelkällatjänaförutomeftersom registret att omsom
lämplig-olikaunderlag förskalloch adress utgöraålder etc.namn,

undersökningarmaterial fråninnehållerdärförhetsbedömningar och
m.fl.sjukvårdsmyndigheterochfrån hälso-uppgifterliksomoch prov

integritetssynpunkt.också känsligtdärmedRegistret är ur
framkommerpliktpersonalen vadbeträffanderegistrerasI PLIS som

förhållandenpersonligaenskildasdeutredningarvid de somom
inomutbildningfrån derasuppgifteravsnitt 7.2,beskrivits iovan

inskrivningtjänstgöring,derasbeslutförsvaret rör t.ex.samt omsom
mängdenochTypenkrigsplaceringbefattning,för viss etc. av

något,naturligenvarierarvarjeregistrerasuppgifter personomsom
tillhör. Aveller honpliktpersonal hankategoripå vilkenberoende av
kanutredningarframgår vilka göras,7.2 och 7.3avsnitt somovan
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ochdessa sammanhang kan hämtas in vilkavilken information isom
beträffande totalförsvarspliktige enligt gällandedenbeslut kan tassom

beskrivning verksam-författningar. Nedan i detta kapitel ges en av
registreringmed utgångspunkt i den kontinuerligaheten i praktiken av

totalförsvarspliktiges personligapersonuppgifter sker densom om
hennesomständigheter hans ellerförhållanden och rörav som

redovisning vilkatotalförsvaret. Först docktjänstgöring inom en av
gäller för Pliktverkets register.föreskrifternärmare som

PLIStillstånd och föreskrifter förDatainspektionens8.4.2

tillstånd för Pliktverketmeddelade den 26 juni 1996Datainspektionen
fastställdeDatainspektionenoch föra personregistret PLIS.inrättaatt

följande:registret enligtändamålet med

personalför-administrationenhjälpmedel iskallRegistret utgöra ett av
totalförsvarets behovförsörjningen

föreskrifter:med följandeBeslutet förenades

den angivits iuppgifterendast innehållafârRegistret art somav
adressuppgifter,ansökanPliktverkets personnummer, namn,

testdata, kunskaps-testdata, psykologiskamedicinskamönstringsdata,
bevakningsuppgifter,utbildningstider, vitsord,data, skola/förband,

bifogatstjänsteanteckningenligtoch beslutärendetyp samt som-
vårdinrättningar,Riksförsäkringsverket,frånuppgifterbeslutet -

Vägverket, Skolverket,Rikspolisstyrelsen,kriminalvårdsmyndighet,
utbildningsför-frånSocialstyrelsencentralbyrån ochStatistiska samt

skolorna.banden och
januariden 8Datainspektionen,beslutkompletterandeEnligt av

resehand-ochlegitimations-för utfärdandefår fotografi1997 även av
dåvid tidpunktgallrasFotografier skall dockling registreras.

Pliktverket har hosgrundutbildning".tillryckt inVärnpliktig
fotografiergallringstidpunlcten föransöktDatainspektionen attom

slutförts"."då grundutbildningenändras till;

Ãtkomsten enligttill deskall begränsasuppgifterna personer somav
uppgifterna.behandlaarbetsordning har att

därtill kopplatochhälsodeklarationuppgifter iFör åtkomst av
förutomsökbegreppanvändasfår endastläkarintyg sompersonnummer

statistik.för framställning av

93



Närmare Totalförsvarets pliktverk 1997:101SOUom

Inhämtande och utlämnande uppgifter får ske med hjälpav av
databehandling till respektive från de myndigheterautomatisk som

bilaga till beslutet Riksskatteverket, Riksförsäkringsverket,angivits i
kriminalvårdsmyndighet, Rikspolisstyrelsen,vårdinrättningar,

SocialstyrelsenSkolverket, Statistiska centralbyrån, ochVägverket,
myndigheter utbild-Räddningsverket. bilagan förutomI ävenanges

ningsförband/skolor PK-bankensamt

registreraderegisteransvarigeskallpa lämpligt informera denDen sätt
huvudsakliga innehållförekomsten dess ändamål ochregistret,avom

till utdrag enligt 10 § datalagen.rättensamt

Datainspektionen lämnat föreskrifter vad skallharHärutöver somom
gäller åtkornstskydd,iakttas beträffande ADB-säkerheten detnär

utplåningbehörighetskontroll, loggning, datakommunikation, samt
reparation och service.

registrerasvilka uppgifter8.4.3 Beträffande kanpersoner
i PLIS

principföreskrifter från Datainspektionen ikan enligt nuvarandePLIS
totalförsvaret.innehålla uppgifter samtliga personalkategorier inomom

demregistreradeDen mönstrat,utgörsstora av somgruppen
utredning förgenomgår antagningsprövning kvinnor eller annan

ellerför tjänstgöring med värnpliktinskrivning, dvs. de prövassom
000 år 1995. Häravcivilplikt. Totalt mönstrade cirka 50 personer

civilpliktför värnplikt och 2 000 förskrevs cirka 33 000 in närmare
utbild-cirka 000 placerades imed lång grundutbildning medan 14

000 lämpliga förde cirka 12 endastningsreserven. Av senare var
000 demcivilplikt med kortare grundutbildning. Omkring 1 somav

tjänstgöringsskyldiga,varje år har sådan hälsa de inte ärmönstrat att
civilplikt. enlighet med Pliktverketssig med värnplikt eller Ivare

också personal inom totalförsvaretuppgift redovisa änatt annan
uppgifter inompliktpersonal innehåller registret också anställdaom

olika civila verksamheter på grundFörsvarsmakten, anställda i som av
utbildning försina anställningsavtal skyldiga delta i övningar ochär att

förförsvarsändamâl och/eller iansprâktagna sina arbetsgivareär av
i frivilligorganisa-respektive krigsorganisation medlemmarderas samt

innehålla uppgiftertioner m.fl. Totalt kan PLIS komma att om
ipå grund bestämmelser2 miljoner människornärmare som av

skötaföljd avtal har uppgifterförfattningar eller till ingångna attav
under höjd beredskap.
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8.4.4 Typer personuppgifter i registret flödetochav av
uppgifter

Uppgifter svenska dominerande i PLIS.män mönstrat ärom som
Beskrivningen nedan detta typfall. Den summarisknärmast äravser
och bygger på direkt information från Pliktverket förfarandet. Jfrom
avsnitt 7.2 Och 7.3.

Pliktverket får varje år uppgift från Riksskatteverket om nanm,-
adress och medborgarskap på de bosattamän ärpersonnummer, som

i Sverige och året fyllerunder 17 år. Uppgifterna registrerassom av
Pliktverket och underlag för kallelser till mönstring. Riks-utgör
skatteverket aviserar därefter adressändringar, förändrat medborgar-
skap, dödsfall varje vecka till Pliktverket, med ledningm.m. som
härav uppdaterar registret. Aviseringar sker också från Kriminalvårds-
styrelsen intagning eller avgångi från kriminalvårdsanstalt frågaom

längre fängelsestraff, Vägverket körkortsuppgifter frånär samtom
vissa vårdinrättningar bl.a. uppgifter intagna.om

Inför mönstringen tillställs den enskilde frågeformulär angåendeett-
sin medicinska hälsa Medicinsk hälsodeklaration. Formuläret inges
vid mönstringen där den enskilde också genomgår medicinsken
prövning för bedömning hans förutsättningar fullgöra värnpliktattav
eller civilplikt, jämte psykologisk för fastställandeprövning bl.a.en av
hans psykiska tjänstbarhet. Härutöver utförs inskrivningsprovs.k.ett
för bedömning den mönstrandes begåvning och anlag. fårHanav
också lämna uppgifter färdigheter, intressen, utbildning Denom m.m.

utförsprövning omfattar datoriserade frågeformulär och samtalsom
med såväl läkare psykolog. Resultaten till kapacitetssiff-översättssom

förmågaavseende och lämplighet i olika avseenden. Såväl självaror
provresultaten kapacitetstalen registreras, liksom relevantasom
uppgifter färdigheter, utbildning uppgiftert.ex.om m.m. om
körkortsinnehav, telegrañcertiñkat, förarintyg för segel- eller
motorbåt, fartygsmekanikerbrev, avlagd skepparexamen, genomförd
militär ungdornsutbildning nyhetm.m.. En i PLIS i förhållande till
äldre journalhandlingar med läkar-är och psykologut-system att
låtanden kan läggas in direkt i dataregistret, liksom ifylldaatt
blanketter kan skannas optiskt läsas in in i detsamma.

Mönstringen avslutas med den enskilde har personligt samtalatt ett-
med inskrivningsförrättare. Inskrivningsförrättaren tillgång tillharen
de dittills insamlade uppgifterna den enskilde och redogör motom
bakgrund provresultat för lämpliga befattningar för denne.av m.m.
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ochsynpunkterframföra sinafårenskildedendiskussion, därEfter en
inskrivningbeslutinskrivningsförrättarenönskemål, fattar ett om -

bestämmandebefattning,ochbefattningsgruppiplacering typ avav
vilketinryckningförtidungefärligochutbildningsenhet m.m. -

registreras.

får dengrundutbildningenin tillryckersedanenskildedenNär-
adress,basdatautbildningsansvarige, utöver osv.,personnummersom

ochhälsakompetens,honom röruppgiftertill detillgång somom
grundutbild-formidag iUppgifterna lämnas etttjänstbarhet avm.m.

framtideni göraskanutskrivnajournalhandlingarjämteningskort men
terrninalâtkomstdirektutbildningsansvarigeför dentillgängliga genom

PLIS.delarrelevantatill av

medregisteruppgifternakompletterasgrundutbildningenUnder-
innefattandeförvärvad kompetens,utbildningenunderuppgifter om

tjänstgöringsdagarfullgjorda samtbefordran,uppgifter m.m.om ev. ,
i dagsammanfattasuppgiftervitsord. Dessalämnademedslutligen

kanPliktverket. Rapportentillställsutryckningsrapportsomskriftligen
viasjälvutbildningsansvarigedenmedframtiden egeni ersättas att -

i PLIS.uppgifternaför interminal -

totalförsvarspliktigedenkrigsplacerasgrundutbildningenEfter-
registreras.KrigsplaceringenPliktverket.beslut avgenom

enlighetiregistrerasrepetitionsutbildningstillfällenfrånUppgifter-
grundutbildning.genomfördefterskervadmed som

registreradedeutbildningmed kortare ärpliktpersonalgällerdetNär
beskrivnadeprincipuppgifterna i natur men avnysssomsammaav
enskilde haromfattande. Denlika t.ex.oftast inteskäl denaturliga är

dei registretInformationenmönstring.genomgåttalltiddå inte om
basdatasig tillinskränkeranställdafast personnum-namn,somrena

vilkautbildningbefattning,uppgifteradressoch samt m.m.ommer
Beträffandekrigsplaceringen.ochanställningentillanknyterkonkret

deanledningendenenbarti registret attförekommerdem avsom
uppgifterendastfinnsfrivilligorganisationtillhör person-namn,omen

medlemvederbörandeorganisation ärdenetc. samt omnummer
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Åtkomst8.4.5 och skydd

Personuppgifterna hanteras till del inom Pliktverket ochövervägande
då underlag verket skall beslut inskrivning ochnär tasom om
placering totalförsvarspliktiga eller redovisa personal inomav

Grundprincipen för hanteringen uppgifterna inomtotalförsvaret. av
Pliktverket endast de befattningshavare i sitt arbete harär att som

personuppgifterna har tillgång till PLIS och då endast till debehov av
uppbyggtför arbetsuppgifterna relevanta delarna registret. PLIS ärav

så användarna loggar in" i med personlig kodatt systemet ensom-
"användarroll", till den personliga koden, vilkentilldelas knutenen-

för lösa sinde delar de behövaöppnar systemet attsom ansesav
den planerar föruppgift. Som exempel kan nämnas att som resor

informationmönstring endast får tillgång till om personnummer,
adress och andra basuppgifter den enskilde hanom somnamn,

förrättningen medan inskrivningsför-behöver för kalla denne tillatt en
skall beslutet inskrivning i princip harrättare tasom om --

personuppgifter.obegränsad tillgång till den mönstrandes Den
utläsaspersonliga koden kan också spåras i så det kansystemet att

gjort sökningar, genomfört ändringarvem som m.m.
första utbildnings- ochUtanför Pliktverket det i hand deär

inom det militära och civilabemanningsansvariga myndigheterna
försvaret kan ha befogat intresse uppgifterna i PLISett motsom av

andra myndig-bakgrund ändamålet med registret. Härutöver kanav
heter uppgifter. uppgifter in- ochha behov vissa T.ex. lämnasav om
utryckningstider till Riksförsäkringsverket.

8.4.6 Information till enskildeden

får efterDen enskilde genomförd mönstring del inskrivningsbe-av
slutet i form skriftlig handling där förutom själva beslutet vissaav en
provresultat finns redovisade. Utformningen inskrivningsbeslutet ärav
under övervägande inom Pliktverket. den enskilde begär inforrna-Om
tion innehållervad registren honom eller henne handläggsom om
denna särskildabegäran enligt rutiner.
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gallringBevarande och8.4.7

utfärdattidigareKrigsarkivet,frånförslagefterRiksarkivet har,
Vämpliktsver-uppgifter igallring förochbevarandeföreskrifter om

försärskilda beslutgäller enligtFöreskrifternaregister.olikakets
Värnplikts-frånövertagitsde registerbeträffandePliktverket som

olikaförregistren ocholikaför deföreskrifter gällerOlikaverket.
Inskrivnings-beträffandeHuvudprincipeni dessa.uppgiftertyper av

uppgifternamönstringenfrånuppgifter ärmed bl.a. attarkivregistret
ochårvanligen 5viss tidmikroñlm eftertillförasskall över

skallmikrofilmenexemplarTvådatabasen.gallrasdärefter avur
såPliktverketbehållesexemplarmedanKrigsarkivettillsändas ett av

verksamhet.sinuppgifterna förbehöververketlänge
ellerarkivmyndighetföreskrifter frånsärskildasaknasPLISFör

vilketpersonuppgifter,och gallringarkiveringgällervad avannan
tillämpliga.bestämmelsergenerella ärarkivlagensinnebär att

hälso- ochregisterSocialstyrelsens över8.4.8
INTEGERi krigsjukvårdspersonal --

funktions-1993:242beredskapsförordningenenligtSocialstyrelsen är
tillbilaganframgårsjukvårdenochhälso-myndighet föransvarig av

medenlighetiSocialstyrelsen,harfunktion ettdennaförordningen. I
hälso-registerår 1988, överregeringsuppdrag upprättat ettsom gavs

personalförsörj-RegistretINTEGER. ärsjukvårdspersonaloch ett
tandläkare,läkare,uppgifterinnehållerochför krigningsregister om

laboratorieassistenter,ochoperations-,sjuksköterskor, röntgen-
medicintekniker,barnsköterskor,sjukvårdsbiträden,undersköterskor,

och sjukgym-psykologerkuratorer,drifttekniker, arbetsterapeuter,
anställ-registreradesdeUppgifter personnummer, nanm,naster. om

sjukvårdshu-frånSocialstyrelsentilllämnasningsform och kompetens
medkompletterasregistretförSocialstyrelsenvudmännen. attansvarar

legitimationochutbildninguppgifterfolkbokföringsuppgifter, samtom
registreradehuruvida den äruppgifterdisponibilitet dvs. omom

försvarsändamål eller inte.föriansprålctagen
Socialstyrel-1996 skallfebruariden 1beslutregeringensEnligt av

hälso-registererforderligtfinns överför detalltjämt ettattsvarasen
emellertiduppdrogRegeringeni krig.sjukvârdspersonalenoch

ekonomiskagodtagbaraförutsättningunderSocialstyrelsen attatt,
Pliktverketmedöverenskommelseträffauppnås,villkor kan om

registret.driften av
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Enligt den överenskommelse sedermera träffats skall IN TEGERsom
överföras till PLIS och integrerad del dettautgöra Detsystem.en av
skall finnas möjligheter skilja INTEGER-personalenatt ut genom en
kod åsätts hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdatering och ändringsom

uppgifter i INTEGER-delen registret skall skötas centraltav av av
Pliktverket.
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ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAG111 OCH

ställningstaganden9 Inledande och

utgångspunkterallmänna

9.1 till PliktverketsFörslaget persondatalag och

registerverksarnhet

Bedömning: Regleringen Pliktverkets verksamhet, såvitt avserav
personuppgifter, till bestämmelsernahanteringen börav anpassas

i den föreslagna persondatalagen och utformas så den kanatt
fungera i samspel med dessa. Detta innebär bl.a. våra förslagatt
utgår från persondatalagens tillämpningsområde, begrepp och
terminologi.

9.1.1 Förhållandet EG-direktivet, tillmellan förslaget
de särskilda gisterförfattningamapersondatalag och re

personuppgifterInförlivandet EG-direktivet i svensk lagstiftningav om
innebär relativt förändringargenomgripande de centrala bestämmel-av

på området. De förändringarna består i det integritets-största attserna
skyddade området tillståndskravet förutvidgas och personregister-att
verksamhet medför bl.a.upphör. Det Datainspektionens rollattsenare
förändras. Den registeransvariges med persondatalagens terminologi;
den persondataansvariges skyldigheter påverkas också i viss
utsträckning den ordningen. svårare nivån påDet är attav nya se om
integritetsskyddet ändras.

beskrivning Datalagskommitténs förslag tillEn närmare av
persondatalag i kap.ges ovan

Enligt punkt i ingressen till EG-direktivet12 måste de principer för
skyddet den enskildes fri- och rättigheter direktivet innehållerav som
gälla för all behandling personuppgifter, utförsav som av en person

verksamhet regleras gemenskapsrätten. Medlernsstaternasvars av
försvar militärt civilt regleras inte denna liksom interätt,som av- -
heller verksamhet i avdelningarna V och VI iannan som avses
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sådanden Europeiska unionen. verksamhetFördraget Annan ärom
säkerhet och verksamhet på straffrät-den rör statenst.ex. statenssom

därområde. Punkt 13 i ingressen. undantagDe nämns rörtens som
erkännandenutländska medborgare, ömsesidigasärbehandling avav

harmoniseringsåtgärder tillutbildningsbevisoch samtm.m.examens-
upprättande och funktion.för marknadensstöd den gemensamma

tillgodose detpersonuppgifter syftar tillPliktverkets hantering attav
möjliggörapliktpersonal ochtotalförsvarets behovsvenska attav

personal inom totalförsvaret. Detdenna och övrigredovisning av
sådanreglerautanför EG:s kompetensfaller nämnts attsom ovan

särskilt direktivet inteartikel 3.2 dessutomverksamhet. I attanges
personuppgifterbehandlingnågra omständigheter gäller förunder av

från direktivet vidförsvar. Teoretiskt kan därför bortsesrörsom
personuppgifterbestämmelser för behandlingutformningen av omav

totalförsvarspliktiga.
föreliggande förslag införasEG-direktivet skall enligt genom

jfr. dock artikel 32.1januari 1999nationella författningar den 1
upphöra gälla, iDatalagen kommerförsta stycket i direktivet. att att

år inom vilken redanefter övergångsperiodfall den trevart om
personuppgifter,innefattar behandlingpågående verksamhet, avsom

artikelbestämmelsernaenligt direktivet har ställa till deatt om nya
förslag till persondatalagförsta stycket. Enligt föreliggande32.2 är

till lydelse omfattarlagen generell i den betydelsen den sin ävenatt
behand-sådan verksamhet faller utanför gemenskapsrätten, t.exsom

totalförsvaret. går alltså inteling personuppgifter inom Det attav
behandlingvid författningsregleringbortse från persondatalagen en av

inteden verksamhet skall regleraspersonuppgifter, även om somav
Så inte något uttryckligenomfattas EG-direktivet. länge annatav

personuppgifterföreskrivs gäller persondatalagen för behandling av
inom alla verksamheter sådana privat natur.utom är avsom

be-generell författningsföreskrift persondatalagensEn attom
Pliktverkets registerverksamhetstämmelser inte tillämpliga ärär

finns emellertidtillåten och fullt möjlig. Enligt vår uppfattning det
finnsingen anledning välja sådan lösning. Det fleraatt tungten

vägande skäl för författningar reglerar hanteringävenatt avsom
personuppgifter inom sådan verksamhet inte omfattas EG-som av

detdirektivet till de bestämmelserna. En sak är attanpassas nya annan
finns för fråni dessa författningar avvikelsergörautrymme att
persondatalagen och från EGdirektivet. skäl talar förDe ensom
anpassning till den persondatalagen och enligt vår meningnya som
särskilt bör framhållas redovisas inedan avsnitt 9.1.2-9.1.5. Först
dock något det fortsatta behovet särskild reglering för olikaom av
verksamheter där personuppgifter hanteras.
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kompletterandeprincipdatalagen förutsätter igällandeDen att
föreskrifterregisterverksamhetför respektivebestämmelser ges genom

tillståndspliktiga registren.deDatainspektionen, såvitt avserav
Datainspektio-riktade tilltill delarbestämmelserDatalagens är stora

bedömningentillstånd skall hursituationeri vilkaoch ges,angernen
Medskall meddelas.föreskrifter kan ochvilkaskall till och som

bestämmel-tillstånd ochinförande upphävs kravetpersondatalagens
hur personuppgif-stället direkt ochpersondatalagen ii närangerserna

Persondatalagengällervilka förbud ärbehandlas,får etc.ter som
behandlaför dentillämpbardärmed omedelbart attavsersom

ellertillstånd myndighetverksamhet. Någotpersonuppgifter i sin av
författning krävssärskildi

har inte sällansärskilda registerlagartidigare infördaskäl förSom
sådannödvändighetenfrån riksdagenuttalandenåberopats avom

betänkande 1990/91 :KU11Konstitutionsutskottetslagstiftning se som
offentlighet, integritet och ADB.1990/91:60behandlar omprop.

rskr. 1990/91:160.riksdagen,betänkande godtogsUtskottets seav
persondatalagens införandedock i och meduttalanden förlorarDessa

gjordes bakgrundde i huvudsaki aktualitet, eftersommycket mot av
Personda-oreglerade.statsmaktsregister då i principvissaatt stora var

avhjälper till delregister ochtillämplig på sådanatalagen är även stor
förhållande till datalagenmed sin iuppmärksammade bristenden -

Persondatala-personuppgifter.behandlingendirekta reglering avav-
registerförfatt-de särskildautförligemellertid mindre änärgen

ningarna.
fogmed visstvad konstateratskan bakgrundDet mot av som nu

särskilda registerlagarfinnas behovifrågasättas det kommer att avom
blirKlart torde stå behovetikraftträdande.efter persondatalagens att

generellPersondatalagen emellertidtidpunkt.mindre efter denna är en
behandlingverksamhet därprodukt avsedd all slagsatt avpassa
undersökautförs finns därför anledningpersonuppgifter och det att om

månganödvändiga påoch särregleringarinte preciseringar är
omfattas EG-särskilt verksamhet inteområden. gällerDetta avsom
personuppgifter.behandling känsligadirektivet och fråganär är om av

bestämmelser skulleförutsatte särskildaOckså Datalagsutredningen att
fråndirekt införs EG-komma erfordras vid sidan dematt av som
erinradef. Datalagsutredningendirektivet. Se SOU 1993:10 171s.
sikteförfattningsreglering enbartdock kravet särskild tarattom

blirinformationsbehandlingen och det alltså intenågra aspekter attav
fullständiga registerförfattningar.tal någraom

sidan personda-särskild reglering vidVår uppfattning vissär att av
ocksåPersondatalagen förutsättertalagen nödvändig. närmastär att

finns docki vissa situationer. Detsådan reglering sker, i fallvart
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anledning vilken omfattning särregleringen skall ha ochövervägaatt
i vilken form den skall ges.

utgångspunkttjäna1 .2 Persondatalagens bör somnormer

från allmänt gällande be-de avvikelsersjälvklarhetDet är atten
regler denintegritetsskydd och från centralastärmnelser omom

påkalladeskyldigheter,och den ansvarigesenskildes rättigheter ärsom
undantag. Detendast aktualiserasinom viss verksamhet, ärsom

i persondatalagen tjänarlämpligt bestämmelsernanaturligt och att som
hanteringförfattningarutgångspunkt särskilda rörnär som av

från persondatalagens bestäm-personuppgifter utformas. Awikelser
härför. skall härdet finns goda skäl Detmelser bör endastgöras om

EG-direktivetpunkt i ingressen tillåter erinras vad i 11sägssomom
Europarådetsoch preciseringförstärkningdetta utgöratt avom en

EG-direktivet bygger på ordning inomdataskyddskonvention. varsen
ochutformad. Direktivetsvensk datalagstiftninggällande ärramar -

därför de rådandepersondatalag har inte tillkommitförslaget till att-
för ytterligareområdet ändrats främstvärderingarna på utan att

Även denbestämmelser.harmonisera EU:s medlemsstaters om
området förinnehåller många nyheter påföreslagna persondatalagen

grund-så den medhantering personuppgifter överensstämmerav
integritetsskydd i svenskläggande principer rätt.om

särskildalagstiftningcentral och9.1.3 Ett samspel mellan

hanteringenförfattningar reglerar avsom
personuppgifter eftersträvasbör

tillstånd.inte Datainspektionens DessaStatsmaktsregistren kräver
registerändamål,såvitt frågorregister kan i stället omavser-

reglerasregisterinnehâll, fastställande registeransvar m.m.av -
för-i de särskildasärskilda författningar. Bestämmelsernagenom

före-Datainspektionensi delarfattningama, stora motsvararsom
dock inte datalagen.tillståndspliktiga registren,skrifter för de ersätter

rättigheter, denden registreradesDatalagens bestämmelser om
skadeståndsskyl-förförutsättningarnaregisteransvariges skyldigheter,

alltgäller iDatainspektionens tillsyndighet och straffansvar samt om
varit deAlternativet hadeväsentligt för statsmaktsregistren.även att

personuppgifterför behandlingennämnda, mycket centrala och avnu
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särskildupprepades i varjei bestämmelsernastort sett gemensamma
registerlag.

och reglerarsärskilda registerförfattningar finns i dagDe som som
framtidverksamhet omfattas EG-direktivet måste inom näraensom av

direktivet. kopplingoch bringas i överensstämmelse med Denöverses
författningar och datalagen får dåfinns mellan dessa ersättassom nu

fördelarna medmed koppling till den persondatalagen,nya omen
i centralha vissa grundläggande bestämmelser samladesystemet att en

uppfattningförfattning skall kvarstå. Fördelarna enligt vårär
inteförfattning reglerar verksamhetuppenbara och somen som

inte bryta sådantomfattas EG-direktivet bör mönster.ettav

terminologinhantering regleras och9.1.4 Typen somav
ii särskild författningdesammabör somvara en

persondatalagen

ochskillnaderna mellan förslaget till persondatalagEn de storaav
gällertillämpningsområdet. datalagen endastdatalagen Medanär

omfatta all behandlingADB-baserade register föreslås persondatalagen
manuellautomatisk liksompersonuppgifter företas på vägsomav

ingå iingår i eller kommerbehandling personuppgifter ettattsomav
detta i artikel 3.1.register EG-direktivetI anges

Datalagsutred-redovisats avsnitt framhöll redanSom 4.1.1ovan
därför denningen registerbegreppet föråldrat och föreslog attatt var

meddatalagens tillämpningsområde i stället skulle bestämmasnya
personuppgiftertekniska möjligheter finnshänsyn till de göraattsom

Datalagsutredningenstillgängliga med ADB-teknik. Konkret innebar
personuppgifter,förslag all automatisk databehandling utomatt av

be-vissa särskilt undantagna åtgärder, skulle omfattas lagensav
stämmelser.

ändamålsen-Datalagsutredningen anförde, inteDet kan, som anses
iligt frågan huruvida personuppgift ingårlåta på ettatt svaret en

fåför på uppgiften skallregister eller avgörande vilket sättvara
personuppgifterbehandlas med ADB-teknik. Automatisk behandling av

utförakan medföra otaliga möjligheter lagra, ändra, sprida ochatt
för tillåtlighetenandra operationer med uppgifterna. Avgörande av

automatisk behandling bör ändamålet med åtgärderna ställt emotvara
den intresse något svårare frågaenskildes integritetsskydd. En ärav
möjligen behandling personuppgifter ingårmanuelläven somom av

manuellt skalli eller skall ingå i register automatiserat ellerett
påvill personuppgifterregleras. Skäl den använda ettatt somsom
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undgåför hand förskulle kunna dettaotillbörligt görasätt attannars
samhällsutveck-teknik ianvändningenellerskyddsreglerna att av ny

såväl automatiskgäller förreglerlingen inte hämmas somsammaom
bärkraftsaknar intepersonuppgifter, ärbehandlingmanuell menav

möjlig-automatikens hjälpövertygande.helt Utan ärkanske inte
uppgifternaspridningbearbetning ocheffektiv lagring,heterna till av

underlagmöjligheternabegränsade liksomkraftigt även ett stortatt ur
innebärpersonuppgifter. Dettasammanställningarfram olika attta av

från denmindre farliglångtframstårbehandlingmanuell som
riktigti grundennaturligtvisDock detenskildes synpunkt. är att
behandlasdeskyddsvärdasig likapersonuppgifterna i är oavsett om

sig be-giltigtautomatiskt.eller Resonemanget ärmanuellt vare
EG-direktivetomfattasverksamhethandlingen sker inom avsomen

något beaktansvärtfinnasoch då det inteDärmedeller ej. synes-
reglerarbestämmelserockså debörmotstående intresse som-

tillämpningsområde ipersondatalagensverksamhet följaPliktverkets
tillämpningsområdeenhetligtHärtill kommeravseende.detta ettatt

dåsamlade regleringeneftersom den ärsjälvändamålvissttjänar ett
förhållande.vidoch tillämpaöverskådalättare än motsattatt

vad EG-enlighet medinnehåller ipersondatalagtillFörslaget -
begreppordningenför den svenskavissadirektivet föreskriver nya-

deldefinierasregisterförare.och Dessutomt.ex. mottagare ensom
på änpersonuppgifter och register, sättbegrepp, annatettt.ex.som
persondataansvarigregisteransvarigbytsdatalagen. Vidarei motut

ocksåterminologinändringfrågadet inte baraoch utanär en avom
återfimis iDefinitionerinnebörd begreppet.delvis avom en ny

direktivets artikel 2.
omfattasverksamhetreglerarregisterlagarsärskildaDe avsomsom

persondatalagenstillhänvisadei framtidendirektivet kommer att vara
behandlingenreglerarförfattningarbegreppsvärld. Om avsom

tillha den kopplingtotalförsvarspliktiga skallpersonuppgifter om
grundläggande begreppförordats, krävspersondatalagen attovansom

onödigtfall blir samspeletiterminologi identiska,och är annat
användabehålla ochanledningskall anmärkaskomplicerat. Det attatt

skäl dedefinitioner ärbegrepp och ändatalagens attannat somav-
skall upphöralageneftersom denegentligen saknasinvanda att-

gälla.
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9.1.5 Datainspektionens tillsyn bör omfatta Pliktverkets

hantering personuppgifterav

Enligt förslaget till persondatalag skall behandling personuppgifterav
helt eller delvis automatisk anmälas till särskild myndighet.ärsom en

Denna myndighet i kallad tillsynsmyndigheten skalllagtexten- -
också tillsyn tillämpningen bestämmelser i lag ellerutöva över av

författning behandling personuppgifter. Regeringen harannan om av
beslutat Datainspektionen skall tillsynsmyndighet. Skälatt attvara
undanta Pliktverkets verksamhet från Datainspektionens tillsyn saknas.
Regleringen Pliktverkets behandling personuppgifter därförbörav av

till tillsynssystemet i persondatalagen.anpassas

9.1.6 reglering PliktverketsFörslagen om av
registerverksarnhet bör till förslaget tillanpassas
persondatalag

Pâ de skäl anförts vi regleringen Pliktverketsattsom ovan anser av
hantering personuppgifter bör följa persondatalagens bestämmelserav

i de fall awikelser befogade på grund verksamhetensärutom av
särskilda karaktär. Persondatalagen föreligger för närvarande endast
i förslagsform vilket egentligen talar vårt inledande ställnings-emot
tagande. Vi har emellertid under utredningen, så förutsätts i vårasom
direktiv, följt Datalagskommitténs arbete tillfälleoch vi har lämnats

diskutera lösningar med kommitténs ordförande och sekretariat.att
Detta vi har kunnat våra förslag till den ord-gör att anpassa nya
ningen. Vi medvetna den slutliga i den kanlagenär att textenom nya
komma skilja sig ifrån Datalagskommitténs förslag, vi dengöratt men
bedömningen eventuella justeringar inte blir vårtstörre änatt att
förslag kan till dessa alltför arbetsinsatser.utan storaanpassas
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Författningsreglering behandlingen9.2 av av

totalförsvarspliktigapersonuppgifter om

personuppgifterbehandlingBestämmelserBedömning: omavom
och utformadehuvudsak i lagtotalförsvarspliktiga bör i ges vara

undantag ochoch deutgår från persondatalagenså deatt anger
motiverade.förhållande till dennapreciseringar i ärsom

reglerari lagensärskilda bestämmelserfinnasDet bör som
Pliktverket.förstotalförsvarspliktigaADB-register över som av

Författningsinnehåll9.2. l

bestämmelser förgrundläggandeinnehållertill persondatalagFörslaget
vilkeninompersonuppgifter och gäller i principbehandling oavsettav

författningarSärskildabehandlingenverksamhet ägertyp somrum.av
verksamhet, börinom visspersonuppgifterbehandlingreglerar enav

undantagutfyllnader ochsådana preciseringar,endast innehålla som
verksamhetensföljerhänsyn till de behovpåkallade medär som av

och riskonödig dubbelregleringfall skapasspeciella karaktär. I annat
tillämpningssvårigheter.för

sinförslag, generell tillföreliggandePersondatalagen enligtär,
tillåtna endastfrån bestämmelserutfomuning och avvikelser dess är om

totalförsvaretVerksamhetförfattning.de har stöd i rörsomannan
till grund förEG-direktiv liggeremellertid inte detomfattas somav

därför detsärregleringoch för närpersondatalagen är stortutrymmet
totalförsvarspliktiga. Dettapersonuppgifterbehandlinggäller omav

frånundantagemellertid inte slutsatsenrubbarförhållande att
omfattningskall endast i denbestämmelserpersondatalagens göras

personuppgifterEG-direktivetverksamheten motiverar. omsom -
rättstradition påpå europeiskpersondatalagen byggeroch därmed -

intehävdvunna principer börintegritetsskyddsområdet och frånavsteg
det inte finns starka skäl.göras om

överväganden behandlingförfattningarinnehållet i rör avsomom
omfattai första handpersonuppgifter totalförsvarspliktiga börom

förhållandemotiverade iavvikelser eller preciseringarfrågan ärom
persondatalagens bestämmelsertill om:

personuppgifter tillåten,behandling ärnär av-
personuppgifter,krav på behandlinggrundläggande av-

personuppgifter,behandling känsligaförbud mot av-
lagöverträdelser ochbehandling uppgiftervillkor för omomav-

personnummer,
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information registrerade,till den-
säkerheten vid behandlingen,-

persondataansvariges skyldigheter,den-
uppgifter och befogenhetertillsynsmyndighetens samt-

skadestånd.-

behandlingsålunda gälla vidbestämmelser skallPersondatalagens även
detotalförsvarspliktiga inte följerpersonuppgifter annatom avav om

just denna behandling.särskilda författningar reglerarsom
förinnehåller inga särskilda reglerföreslagna persondatalagenDen

Även personuppgift kanförs hjälp ADB.register med om ensom av
manuellt denskyddsvärd den behandlas heltlika som omanses om

särskildasvårt från dedatorteknik, det bortsebehandlas med är att
register för med sig.integritetshänseende automatiseraderisker i som

uppgifterna och på kort tideffektivt söka blandMöjligheterna att
oändligt mycketmängder informationsammanställa störreärstora av

deADB-baserat registeruppgifterna förekommer i än ärett omom
elektroniskt Användningenförvarade eller på ickei sätt.pärmar annat

också spridningen uppgifter. Andra kravdatorteknik underlättar avav
lagring ochsäkerheten vid automatiskmåste därför ställas på över-

hantering. därför, ochföring uppgifter vid helt manuell Detän ärav
totalförsvarspliktigasärskilt till ADB-registermed hänsyn överatt ett
uppgifter känsligmåste innehålla mängdenligt vår bedömning en av

karaktär ändamålsenligt, befogat undersöka behovetför attatt avvara
reglering frågorav som:

registerinnehåll,-
direkt åtkomst,terminalâtkomst eller, med uttryck;ett annat--

begränsningar sökbegrepp,av-
ADB-mediumuppgiftslämnande på och-

sambearbetning samkörning med andra register.-

författning behandling personuppgifter totalförsvars-I en om av om
enligtpliktiga också ändamål för behandlingenbör de anges som

skall uttryckas då uppgifterna samlas in. Dessutompersondatalagen
persondataansvarig förbör i lagen pekas ansvarigärut somvem

behandlingen.
förEfter persondatalagens ikraftträdande krävs inte tillstånd

eller behandling personuppgifter. innebärregistrering Dettaamian av
bl.a. totalförsvarsplikti-någon bestämmelse register överatt att ettom

får föras sådant inteendast regeringen beslutat inrätta äratt ettga om
aktuell.
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9.2.2 Författningsteknisk lösning

Nonngivningskompetensen regleras i 8 kap. regeringsformen RF. En
härvid mellan privaträttslig och offentligrättsligskiljelinje går

föreskrifternormgivning. Med privaträttslig normgivning menas om
ställning och inbördes ekonomiska och personligaenskildas personliga

föreskrifterOffentligrättslig normgivning delsförhållanden. omavser
angelägenheter, dels föreskrifter för-myndigheternas interna om

privaträttsligamyndigheter och enskilda. Pâ dethållandet mellan
föreskrifter lag, dvs. riksdagen harområdet skall meddelas genom

offent-Vad gäller denexklusiv normgivningsrätt 8 kap. 2 § RF.
splittrad.bildenligrättsliga nonngivningskompetensen är mer
åliggan-föreskrifter lagform de innebärOffentligrättsliga skall ha om

i enskildas personliga ellerför enskilda eller i övrigt ingreppden avser
förstakap. Enligt 8 kap. 13 §ekonomiska förhållanden 8 3 § RF.

får förordning beslutastycket regeringsformen regeringen2 genom
följerföreskrifter skall meddelas lag. Härav attgenomsom

föreskrifter myndig-kan meddela offentligrättsligaregeringen om
hand-bestämmelserinterna angelägenheter,heternas t.ex.som om

sk.också med stöd dennaärenden. Regeringen kanläggning avav
meddela offentligrättsligaförordning"restkompetens" genom

enskildebetungande för denföreskrifter i övrigt så länge de inte är
regeringsformeni 8 kap. 3 § se ovan.på sätt som anges

skydda den enskildesRegisterförfattningar syftar ofta till att
skyddssyfte kan knappastoch föreskrifter med sådantintegritet anses

regeringsfonnenför eller henne. 2 kap. 3 §betungande honom Isom
den utsträckningemellertid medborgarna närmareatt somanges

deras personliga integritet kränksangives i lag" skall skyddas mot att
Ordalydel-personuppgifter registreras med hjälp ADB.att avgenom

för tolkningen det riksdagens sakäratt attutrymme genomsen ger
bestämmelserna. förarbetenalagstiftning utfärda de erforderliga Av

meddelasyftet inte varit hindra regeringenframgår dock att attatt
endast riksdagen måstebestämmelser dataskydd, attutan att angeom

dataskyddslagstiftningaktiv stifta och vidmakthållaatt envara genom
skyddslagstiftningverklig och allvarligt menad prop.utgör ensom

syftarBestämmelser det statliga området1987/88: 57 ll. soms.
regering-integritetsskyddsintressen omfattas alltsåtill tillgodoseatt av

regeringsformenkap. 13 § andra stycketrestkompetens. Av 8ens
meddelaharinte innebär regeringenframgår dock detta rättatt attatt

myndigheter. Sådanföreskrifter riksdagen eller dess rättsom avser
bemyndigande i lag. Möjlig-till regeringenkan i stället ges genom

i denna deldelegera norrngivningskompetensenheten för riksdagen att
stycketi 8 kap. § förstainfördes år 1994 punkt 8 7genom en ny
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efterregeringsformen, regeringen bemyndigande i lagattsom anger
såvitt skydd förkan meddela föreskrifter förordninggenom avser

uppgifter hjälppersonlig integritet vid registrering medav av
i tillkom fördatabehandling. Tillägget 7 §automatisk närmast att

till Datainspektionenvidare delegation från regeringenmöjliggöra av
kommunala och lands-föreskrifter detmeddela ävenrätten att

för viss privat verksamhet setingskommunala området samt prop.
föreslagit ändrasDatalagskommittén har lagrurmnet1993/94: 16.1 att

vid behandlingför personlig integritettill skyddatt av person-avse
uppgifter.

möjligheter, ofta redanregeringenharSammantaget utanstora
föreskrifterriksdagen, i förordning meddelabemyndigande från att

personuppgifter. vadbehandling Utöverrör sagtssom ovanavsom
myndigheternasmeddela föreskrifterregeringens rätt att omom

och före-andra interna angelägenheterhandläggning ärenden ochav
kap.regeringen vilket följer 8skrifter integritetsskydd har avom -

föreskrifterregeringsformen meddelaförsta stycket13 § 1 rätt att-
verkställighetsföre-meddelaverkställighet lag. Möjligheten attom av

långt ifrån klart, innebäraskrifter rättslägetäven är enanses, om
"fylla lagar, och då sådana lagarrelativt långt gående ut ävenrätt att

riksdagen har exklusivinnehåller regler på områden där norm-som
regleringengivningskompetens. Utfyllnaden får dock inte innebära att

tillförs något väsentligen den regeringen beslutadenytt avgenom
föreskriften 1973:90 211.se prop. s.

gällande vadDatalagskommittén har dragit slutsatsen rättatt avser
inte hindrar det överlåts till regeringennormgivningskompetensen att

precisera reglerna i persondatalagen.och Datainspektionen att
framför ordningKommittén förordar också sådan lösning en somen

kräver sedvanliginnebär varje liten justering i regelverketatt en
kommit-lagstiftningsprocess via regering och riksdag..." enligtsom,

Datalagskom-tén, framstår onödigt omständlig och ohanterlig.som
mitten, avsnitt 12.1 .2

uppställning Datalagskommitténs förslag till vilka före-En över
Datainspek-skrifter skall kunna meddelas regeringen och/ellersom av

tionen, i förslaget till persondatalag,med hänvisning till lagrum ges
i avsnitt 6.7.ovan

bakgrund vad anförts kan det konstateras detMot attav som nu
skulle möjligt mycket del de regler böratt stor av somvara ge en

personuppgifter totalförsvarspliktigagälla vid behandlingen iomav
förordningsform. Frågan detta också lämpligt. Närärär om ovan
berörd infördesmöjlighet till delegering normgivningskompetensenav

§ första stycket 8 regeringsformen uttalade före-8 kap. 7genom
dragande statsrådet följande 1993/942116 16:prop. s.
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norrngivningskompetensdelegeradtillmöjlighetenvillRegeringen poängtera att en
syfteinriktningen inuvarandedenförändraintegritetsskyddsområdet inte kommer att

personuppgifter. Iintegritetskänsligaförregisterförfattningarsärskildaframtaatt
målsättninguttalasoch ADBintegritetoffentlighet,1990/91:60 attproposition enom

skallinnehållkänsligtsärskiltregistrerade ochantalmedregister ettbör ett stortattvara
ikonstitutionsutskottetbehandladespropositionen58. Närprop.regleras i lag avs.

betydelseallmäntdet är attutskottet:KUII anförde stor1990/91 settbetänkandet att av
förskyddetstärkastånd i syftetillADB-register kommerförfattningsreglering attaven

uppgifterkänsligaregistreringnödvändigmedsambandintegritet iregistreradesde av
propositionenframfördes iuppfattningdendeladeUtskottetmyndighetsregister.i som

ochRiksförsäkringsverketlandstingskommunema,kommunerna,register hosatt
krävsdetutskottetLikaså ansågregisterlagar.särskilda attregleras ibörSocialstyrelsen

börområdendessaregister inomvilkai frågaöverväganden somingående om
ll.bet.lagregleras s.

landetsblikommer mesttotalförsvarspliktiga ettattRegistret över av
mångainnehållakommeroch detpersonregisteromfattande att

intetillkomstPersondatalagens utgörkaraktär.känsliguppgifter av
uttryckgivitriksdagenuppfattningfrångå denskältillräckligt att som

lagregleras.uppgifter skallkänsligamedpersonregisterför; att stora
lagregleringtillförslagskall lämnaockså vidirektiv följervåraAv att

förfoganderättterminalåtkomst,registerinnehåll,frågor m.m.somav
totalförsvarspliktigapersonuppgifterbehandlinglagI omavomen

intedessade fallidrasverksamhetenfördebör gränserna uppyttre
Detpersondatalagen.enligtgäller redanvadmedöverensstämmer som

Datain-falli vissaellerregeringenöverlåtasemellertidbör -
tillpåkalladeföreskrifter ärmeddela de närmarespektionen att som-

Bestämmelserintegritet.personligaregistreradesdeskydd för av
mindreellermedomprövadebliförutseskandetaljkaraktär, mersom

teknikenochförändrassamhälletmedtaktimellanrum atttäta
lagtextändringareftersomlag,formiutvecklas, bör än avannanges

omständligrelativtär process.en
totalför-personuppgifterbehandlingreglerarlagI omavsomen

avsnittutvecklats ivadmedkonsekvensisvarspliktiga bör som-
persondatalagens bestäm-bestämmelse9.2.1 intas attangersomen-

ellerlagenföljertillämpliga ingetskallmelser annat avavomvara
stöd härav.meddelats medföreskrifter som
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10 tillämpningsområdeLagens

10.1 Reglerna skall automatisk behandlingavse av
personuppgifter och behandlingannan av
personuppgifter ingår i eller skall ingå i ettsom
register

Förslag: Lagen behandling personuppgifter totalför-om av om
svarspliktiga skall liksom persondatalagen gälla för sådan- -
behandling helt eller delvis automatiskär och försom annan
behandling uppgifterna ingår elleri avsedda ingå iär att ettom
register.

Bakgnmd: Med behandling personuppgifter enligt definitio-av avses
i förslaget till persondatalag; varje åtgärd vidtas beträffandenen som

sådana uppgifter 3 §. EG-direktivetl artikel 2 b exemplifreras
behandlingsåtgärder med insamling, registrering, organisering,
lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhärntande, an-
vändning, utlämnande översändande, spridning eller annatgenom
tillhandahållande uppgifter, sammanställning eller samkörning,av
blockering, utplåning eller förstoring.

Persondatalagen gäller för sådan behandling personuppgifterav som
helt eller delvis automatisk. Begreppet automatisk definierasär inte i

EG-direktivet eller i persondatalagen. Enligt Datalagskommittén står
det klart behandling personuppgifter finns i datorformatatt av som
binär form inklusive överföringen till sådant formatett som- -
regel bör automatisk behandling i direktivets mening,anses som
medan det osäkert och vilkeni utsträckning direktivetsär reglerom

automatisk behandling skall tillämpas bilder och ljudt.ex.om som
lagrats på något analogt format, exempelvis på negativ eller påett ett
vanligt ljud- eller videoband Datalagskommittén, avsnitt 12.2.I2.
Persondatalagen gäller också för behandling automatisk,änannan om
uppgifterna ingår i eller avsedda ingå i register. Med registerär att ett

varje strukturerad samling personuppgifter vilka till-äravses av
gängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier

förslaget5 § till persondatalag.
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överväganden: införandet EG-förändring följer medEn avsom
jämfört med gällandepersonuppgifter i svenskdirektivet rätt,om

behandlingdatalagen,ordning enligt är ävenatt personupp-avannan
kringgärdadblir reglerad ochregistrering med hjälp ADB,gifter än av

Ändringen i vissa delarintegritetsskydd.bestämmelser somomav -
avsnitt 4. 1Datalagsutredningen se ärefterlystes redan ovan,av -

bl.a. med hänsynpersonuppgifter påkallad,EG-direktivetoavsett om
behandlasuppgifter kanmedförttekniska utvecklingentill den attsom

innebäroch påutsträckningautomatik i mycket sättmed stor som
skull behöveruppgifterna för denintegritetsintrång,risker för attutan

personuppgifterregistreringsakregister.ingå i En är attett avannan
medför deåtgärdframstår den störstaalltjämtmedelst ADB somsom

föreskrifterintegritetsintrång, ochför otillbörliga strängareriskerna att
övrigförregistreringgälla för sådanvissa fall bör ändärför i

behandling.
behandlingvidbör gällaintegritetsskyddetutvidgade ävenDet av

tydligtföreskrifttotalförsvarspliktiga. Enpersonuppgifter somom
eller delvisheltbehandlingför sådangäller ärlagenatt somanger

ingår i elleruppgifterna ärbehandlingförautomatisk samt omannan
behandlinglagendärför in iböringå i register,avsedda tasettatt om

tillämp-Avgränsningentotalförsvarspliktiga.personuppgifter avomav
upprepningcentral äravseendet såhärningsområdet i det attär att en

persondatalagen.tillframför hänvisningföredra en

behandlingPliktverketsskallReglerna10.2 avavse
totalförsvarspliktiga ochpersonuppgifter omom

inomuppgiftermedandra personer
vid höjd beredskaptotalförsvaret

personuppgifterbehandlingvidskall tillämpasFörslag: Lagen av
jämställestotalförsvarspliktigaMedtotalförsvarspliktiga.om

be-vid höjdtotalförsvaretuppgift inomharsom enpersoner
pågrundar siguppgiftenfullgöraskyldighetenredskap attutan att

totalförsvarsplikt.
verksamhet. FörPliktverketsiskall vidare tillämpas ettLagen

personuppgif-känsligabehandlingvad gällerfall, bl.a. avpar
bestärmnel-innehållaskalllagendet dockter, bör övervägas om

Pliktverket.bedrivsverksamhet änför amianavsomser
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Bakgrund: Pliktverket har enligt sin instruktion bl.a. till uppgift att
mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga samt att svara
för de bemanningsansvariga fåratt stöd och service i fråga deom
totalförsvarspliktigas tjänstgöring. Pliktverket skall dessutom kunna
redovisa personal inom totalförsvaret.annan

De personuppgifter behövs för uttagning och placeringsom m.m.
totalförsvarspliktiga kommer i relativt utsträckning Pliktverketav stor

tillhanda från andra företrädesvis andra myndigheter. Efterorgan,
Pliktverkets behandling skall vissa uppgifter lämnas vidare, tillt.ex.
de enheter inom försvaret skall utbilda den enskilde. Det ärsom
således flera myndigheter och andra utanför Pliktverket iorgan som
sina respektive verksamheter behöver behandla uppgifter totalför-om
svarspliktiga, även Pliktverkets roll heltär central iom samman-
hanget.

överväganden: Enligt våra direktiv skall vi lägga fram förslag om
den författningsreglering personregister totalförsvarspliktigaöverav

behövs för den verksamhet skall bedrivas Pliktverket.som som av
Demia verksamhet består i huvudsak i mönstra motsv., skriva inatt
och krigsplacera den personal omfattas värnplikt eller civil-som av
plikt. Totaltörsvarspliktiga emellertidär alla svenska medborgare och
utlänningar bosatta i Sverige, frånär och med det kalenderår desom
fyller 16 år till utgången det år de fyller år70 ang. totalförsvars-av
pliktens innebörd avsnitt 7.1. I fredstid, och i vissa fall vidävense
höjd beredskap, grundas skyldigheten tjänstgöra för delatt storen av
totalförsvarets personal andra omständigheter värnpliktän och
civilplikt. Detta gäller Försvarsmaktens fast anställda personal,
arbetstagare ianspråktagnaär sina arbetsgivare för uppgiftersom av
vid höjd beredskap, medlemmar i frivilligorganisationer och vissa

med begränsade uppgifter, enligt förfogandelagstift-personer t.ex.
ningen. De sist nämnda inte personalär i egentlig mening demen
har uppgifter lösa vid höjd beredskap ibland tidigareatt och de- -
måste finnas förtecknade i någon register för det skalltyp attav vara
möjligt deras tjänster i anspråk vid behov.att Härtill kommerta hälso-
och sjukvårdspersonalen Pliktverket, enligt överenskommelse medsom
Socialstyrelsen, skall hålla personalförsörjningsregisterett över.
Pliktverkets arbetsuppgifter enligt verkets instruktion förutsätter en
möjlighet behandla personuppgifter allatt personal inom totalför-om

dvs. såväl pliktpersonalsvaret, personal skyldighet attsom vars
tjänstgöra grundar sig på totalförsvarsplikt.änannat
För effektivt för redovisningett totalförsvaretssystem personal ärav

det nödvändigtnärmast kunna fram uppgifter de olikaatt ta om
personalkategorierna i sammanhang. Mot bakgrund härav utformarett
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behandlingtillämpningsområde omfattarlagensförslag såvi vårt att
denDock medhela personal.totalförsvaretspersonuppgifter omav

uppgiftharfrågaskalldetbegränsningen att personer som enomvara
också hälso-räknasTill dessaberedskap.vid höjdlösa personeratt

krigspla-fredstidredan ide inte ärsjukvårdspersonalen ävenoch om
totalförsvaret.plats inomsärskildmotsvarande påellercerade
totalförsvaretsbeträffandepersonuppgifterbehandlingdenEftersom av

övervägandeheltutföra tillbehöver kunnaPliktverketpersonal som
författningstekniska lösningendenföreslår vipliktpersonal,del avser

höjd beredskapvidtotalförsvaretuppgift inomharatt ensompersoner
lagenvid tillämpningtotalförsvarspliktigamedjämställes omav

totalförsvarspliktiga.personuppgifterbehandling omav
omfattarförslagmedför vårtpersondatalagentillAnpassningen att

dem.registreringenpersonuppgifternabehandling änäven avavannan
Övergången medförbehandlingregleratillregisterreglerafrån attatt

eftersomnågotytterligaremåsteuppdragetför övervägasgränsernaatt
registreringenför självagällervadskillnad förtilldet avsom-

behandlarolikamångatotalförsvarspliktiga är upp-organ som-
flytande begreppmåni vissbehandlingDessutomgifterna. är ett

Enligtsamtidigt.inblandadekanaktörerflerasåtillvida att vara
inhämtandesåvälEG-direktivetibehandling ärdefinitionen t.ex.av

behandlingsåtgärd. Närpersonuppgiftutlämnande enav ensom
bådamyndighetfrån äruppgiftPliktverket mottar annanenen

inblandade iperiodkortföråtminstonekontrahenterna en --
denreglerafunnit skälemellertid inteVi harbehandling. attsamma

utförtotalförsvaretutanförandraochmyndigheterbehandling som
totalförsvarspliktiga tillpersonuppgifterlämnaroch deinnan när ut om

möjlighet lämnakanför vissamed undantag attPliktverket att ges
idirektdemlägga insjälvaPliktverkettilluppgifter attgenom

avsnittnedantotalförsvarspliktiga,ADB-registerPliktverkets över se
förfogarm.fl.myndigheter överandrapersonuppgifter12.3. De som
utformningenochräkningPliktverketsinsamlade förregel inteär som

utlämnandedenfinnas hosböruppgifternaförskydddet somav
pådärför inteankommermyndigheten oss.

mindreutföroch andramyndigheterdeintarsärställningEn som
totalför-fastställa deni syftemönstringutredningaromfattande än att

grundutbildningmedcivilpliktfullgöraförmågasvarspliktiges att
formuppgifter iErhållnaavsnitt 7.2.2.dagar sehögst 60under av

Pliktverkettillställasutredningsådanskall efterhandlingarkopior av
inskrivstotalförsvarspliktigedenbegäranmedtillsammans attomen

totalförsvars-föreskrifterpliktverksTotalförsvaretskap. 3 §3 om
myndighetenutredandedenpraktikensker i tarVad ärplikt. attsom

visstmedinskrivningsbeslutföreslårochunderlagfram ettett
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innehåll. Personuppgifterna den utredande myndigheten härvidsom
behandlar inte så omfattande och inte hellerär den känsliga naturav

de framkommer vid mönstringsförrättning. Behandlingensom som en
hos de utredande myndigheterna så länge i huvudsakär än manuell.
I den utsträckning automatisk behandling förekommer, kommer den

framtideni omfattas persondatalagens bestämmelser och därmedatt av
Datainspektionens tillsyn. Persondatalagens bestämmelser såav som-

de utformade enligt föreliggandeär förslag och de föreskrifter som-
kan från Datainspektionen, bör därvid enligt vår meningemotses ge
uppgifterna tillräckligt skydd vid den utredande myndigheten. Attett
det behövs särskild förlag Pliktverkets behandling personuppgif-en av

totalförsvarspliktiga vid sidan persondatalagen, beror främstter om av
på Pliktverkets register mycket omfattande med integritetskänsli-äratt

uppgifter och därför kräver tydliga föreskrifter i lagform ochga en
hög skyddsnivå. saknas skäl tillDet motsvarande särskild reglering för
verksamheten hos myndigheterde utför mindre utredningar ochsom
endast behandlar begränsat antal personuppgifter.ett

Bemannings- och utbildningsansvariga enheter inom totalförsvaret
behandlar också personuppgifter totalförsvarspliktiga. Förom
uppgifter dessa från Pliktverket gäller enligt denemottarsom -
föreslagna persondatalagens bestämmelser de inte får behandlasatt-

oförenligt med de ändamålsätt är Pliktverketnärsom som angavs
samlade in uppgifterna. Som framgår kap. 11 nedan föreslår vi attav
dessa ändamål i lagtexten. begränsning,Denna jämte vadanges som
följer persondatalagsförslaget i övrigt, bedömerav som en
tillfredsställande reglering för berörda enheters behandling av

personuppgifter. skallHär också tilläggas föreskriftermottagna att om
hur uppgifter får lämnas från Pliktverket, vilka får ha direktsom
åtkomst till registret via terminal sådant påverkarärm.m., som

övervägandenbehandlingsmöjligheter. sådanamottagarnas
föreskrifter redovisas nedan i kap. 12.

Sammanfattningsvis det inte utgångspunkt betraktatär som- -
motiverat låta lag behandling personuppgifteratt en om av om
totalförsvarspliktiga omfatta verksamhet den bedrivsänannan som av
Pliktverket. Våra direktiv också det behoven i dennaärattanger
verksamhet skall tillgodoses med våra förslag. Som anmärktessom

det främst anpassningen till persondatalagensär behandlingsbe-ovan
fått vidare tillämpningsområde vadöverväga änatt ettgrepp som oss

våra direktiv egentligen anvisar.
Slutsatsen lagen skall tillämpas bara på Pliktverkets behandlingatt

personuppgifter skall huvudprincip. För ettav ses som en par
situationer finns det anledning lagen också skallövervägaatt om
innehålla bestämmelser delvis verksamhetrör utövassom som av
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från persondatalagensgäller främst frågor undantagDet omarman.
får oförenlig med debestämmelser behandlingen inteatt varaom

uppgifterna insamlades och förbud behand-ändamål för vilka motom
Övervägandenapersonuppgifter. i dessa delarvissa känsligaling av

ochåterfinns nedan i avsnitt l1.2.2 11.3.

Tillämpningsområdet anknytas tillskall10.3

behandlingenändamålen med

personuppgiftertillämpas vid behandlingFörslag: skallLagen av
ändamål.lagen angivnaför vissa i

personuppgifterna för dessaPliktverket skall ha samlat inanses
Pliktverket vid in-inte uttryckligen angivitsändamål annat avom

samlingen.

överväganden: skall ändamålenEnligt förslaget till persondatalag
uttryckligt angivnapersonuppgiftermed behandlingen närav vara

huvudregelnUppgifterna får därefter enligtuppgifterna samlas in. -
§oförenligt med dessa 9behandlas för något ändamålinte ärsom-

ändamålen därmedsålunda angivnaförsta stycket och d. De utgörc
uppgifterna får behandlas. bestämmelseför hur Engräns som angeren

författnings-vid särskilddärför central och viktigändamålen är
viss verksamhet.behandling personuppgifter inomreglering enavav

utformad så den hindrarförfattning bör intesådan särskildEn attvara
ändamål.för andrabehandla personuppgifterden ansvarige att

och hur visstkan därför inte uttömmandeFörfattningen när ettange
strida grundernapersonuppgifter. skullesubjekt får behandla Det mot

behandlingvilken tillstånd tillför persondatalagen, enligt person-av
ändrasförfattningen skulle behövasärskildauppgifter inte krävs. Den

behandla personuppgifter för andravederbörande behövdevarje gång
angivna, behandlingenändamål de ursprungligen ävenän varom

särskildpersondatalagens bestämmelser ochtillåten enligt även om en
påkallad.den behandlingen intereglering annars varav nya

personuppgifter totalförsvars-särskild lag behandlingEn av omom
vid den behandlingendast reglera vad skall gällapliktiga bör avsom

Tillämpnings-ändamål.sker för vissa i lagen angivnauppgifterna som
framgårtill dessa så detför lagen bör därför knytasområdet attatt
framgåför Vidare bör detgäller vid behandling dem.lagen bara att

deha skett förinsamling personuppgifter skallPliktverkets ansesav
uppgivits viduttryckligenangivna ändamålen ingeti lagen annatom

andravisa behandling förinsamling. för tydligtdenna Detta attatt
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ändamål dem i lagen tillåten, endast Plikt-än ärsom anges men om
verket vid insamlingen uppgifterna de skall användas förangett attav
dessa andra ändamål.

Vilka ändamål lagen behandling personuppgifter totalför-om av om
svarspliktiga hur skallbör och dessa uttryckas behandlas i avsnittavse
11.2.

10.4 Behandling faller utanförsom

tillämpningsområdet

föreslårSammanfattningsvis vi lagen behandlingatt om av personupp-
gifter totalförsvarspliktiga skall tillämpas i Pliktverkets verksamhetom

ändamål, förutsättningför vissa i lagen angivna under behandlingenatt
helt eller delvis automatisk eller personuppgifterna ingår elleriär att
avsedda ingå i register. Skälen har redovisats avsnittiär att ett ovan

viktigt lagens tillämpningsområde klart och10.1-10.3. Det är äratt
Övergångentydligt angivet. från invant med reglerett system om

och tillståndsgivning till medADB-register övergripande reglerett om
behandling personuppgifter inte okomplicerat. därförDet kanärav

med ytterligare förtydligandepå sin plats vad viettvara av avser
lagen. Vadreglera med den i detta avsnitt följer isägsnya som

huvudsak de tidigare avsnitten i detta kapitel.redan Här redovisarav
fallavi andra sidan myntet vad inteattav genom ange som avses

tillämpningsområde berörunder lagens kort vad då gäller isamt som
stället.

anledning erinra persondatalagens bestämmel-Här finns att attom
utformat skall vidså förslaget till den lagen gällaärser som --

personuppgifterbehandling inte följer lag ellerannat annanav om av
författning, avsnitt 9.2.se ovan

behandling personuppgifter totalförsvarspliktigaLagen omom av-
gäller manuell behandling personuppgifter inte ingår ochinte av som
inte heller avsedda ingå i register. Lagens tillämpningsom-är att ett

vilkaråde följer i dethär avseendet persondatalagens bestämmelser om
behandlingsåtgärder omfattas. Pliktverkets del torde detFörsom vara

fallamycket få behandlingar personuppgifter kommer attav som
utanför de lagarnas tillämpningsområden på grund den härbägge av

alla uppgifter inhämtas från denbegränsningen. I princip är som
förenskilde och från andra myndigheter m.fl. ämnade registretsjälv

grundtotalförsvarspliktiga. den mån uppgifterna, påIöver av
föreskrifter uppgifter får in i registret se nedanvilka tasom som
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antecknas där, ankommer det på Pliktverketavsnitt 12.2, inte kan att
manuellt utanförställning till uppgiften skall behandlas heltta om

persondatalagen eller lagenregisterverksamheten, så sigatt omvare
totalförsvarspliktiga blir tillämplig,behandling personuppgifterav om

skalluppgiften in i manuellt register,eller t.ex. att tas ettgenomom
underkastas viss del regleringen i dessa lagar.av

föreslås lagen behandlingutvecklats i avsnitt 10.2Som att avom-
gällatotalförsvarspliktiga i princip endast skallpersonuppgifter om

verksamhet. Myndig-behandlingar utförs i Pliktverketssådana som
personuppgifter till ellerm.fl. lämnarheter tar emot personupp-som

bestämmelser,underkastade persondatalagensgifter från Pliktverket är
behandlingföreskrivs i den särskilda lageninte vad avomsommen

vaddock avsnitt 12.3totalförsvarspliktiga sepersonuppgifter om
uppgifter till Pliktverketför lämnargäller möjligheter dem attsom

Pliktverketsin uppgifterna direkt idetta läggagöra attgenom
behandlamyndigheters möjligheterregister. Mottagande att upp-

föreskriver, delsindirekt vad denna laggifterna begränsas dock genom
får ske föreftersom behandling inteändamålen med behandlingenom

gångvilka uppgifternaoförenliga med dem förändamål är ensom
direkthaför utlämnande skallinsamlades dels sättet mottagarenom

terminalåtkomst via etc..egen

personuppgifter totalförsvars-behandlinggäller endastLagen omav-
i dennaenligt lagen jämställdapliktiga och med dessa personer ---

behandling uppgiftereventuellaegenskap. Pliktverketsderas omav
i och för sigbeträffandeandra eller ärpersoner sompersoner

på dettabehandlingen inte grundastotalförsvarspliktiga därmen
exempeltillämpningsområde. Somförhållande, faller utanför lagens

skallPliktverketregistrering krigsfångarsådankan nämnas somav
uppgifterbehandlingoch eventuellunder krigsförhållandensköta av

för löneutbetalningar.personalen,den t.ex.egnaom
uppgifterregistrerai vissa falluppkommit behovetFråga har attom

deli dennaVåra övervägandentotalförsvarspliktiga.anhöriga tillom
uppgiftframhållasskall baraåterfinns i avsnitt 12.2.2. Här ävenatt en

tilltotalförsvarspliktige har relation ärdenatt personen amianenom
totalförsvarspliktige. Attdenpersonuppgiftatt omanse som en

denpersonuppgiftuppgiften dessutom utgör annan personom enen -
tillämpnings-utanförfallerinte behandlingenanhörige innebär att-

för lagen.området

totalförsvarsplik-personuppgifterendast dågäller vidareLagen om-
i lagen.också skalländamålbehandlas för vissatiga angessom
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ändamål såuppgifter för andrasamla in och behandlaPliktverket kan
ochpersondatalagens bestämmelserförenliga medåtgärdernalänge är

ändamål vid insamlingen. Förockså dessaså länge Pliktverket anger
personuppgifterbehandlinggäller lagensådan behandling inte om av

totalförsvarspliktiga.om

bestämmelserenligt förslaget, vissaPersondatalagen innehåller,-
vadtillämpningsområde,den lagensbegränsar utöver angettssomsom

för sådan behandlinggäller inteavsnitt 10.1; Deni av person-ovan
verksamhetutför led ifysiskuppgifter ett en avperson somsom en

för sådana persondataansva-den gäller baraprivat 6 § ochnaturrent
den persondataansvarigeSverige elleretablerade iriga är omsom -

utrustningdenne använder sigi tredje landetableradär somavom-
personuppgifter §.behandling 4finns Sverige föri av

totalförsvarspliktigapersonuppgifterbehandlingLagen omavom
vissa ändamål ivid behandling förförslag endastgäller enligt vårt

denföljer inte hellerverksamhet. HäravPliktverkets att av oss
för någonprivat ellerverksamhetgäller iföreslagna lagen naturav

utanför riket.persondataansvarmed

vissa undantagpersondatalagen gäller, mediBestämmelserna som-
förpersonuppgifter, intevid behandlingensäkerheten avavser

skyddadeförfarandenpersonuppgifter och andraspridning ärsomav
och inteyttrandefrihets grundlagentryckfrihetsförordningen ellerenligt

journalistiskauteslutande förbehandling skerheller för somannan
Persondatala-skapande §.konstnärligt eller litterärt 7ändamål eller

det. skulleutsträckningtillämpas i denskall intebestämmelsergens
tryckfrihetsför-skyldighet enligt 2 kap.myndighetsinskränka en

offentlighetsprincipen 8 §.personuppgifterlämnaordningen att ut
persondatala-ii och 8behandlingsåtgärder 7Sådana som avses

så vivårt lagförslagtillämpningsområdet förutanförfaller somgen
aktuellt förmån det blirdenför detta. Idragit gränsernaupp

totalförsvarspliktiga förpersonuppgifterPliktverket behandlaatt om
yttrandefrihet ochtryckfrihet,principerändamål skyddas omavsom

yttrandefrihetsgrund-tryckfrihetsförordningens,offentlighet gäller
med de undantagoch intesekretesslagens bestämmelserochlagens -

ellerpersondatalagenpersondatalagtilli § i förslaget7som anges -
totalförsvarspliktiga.personuppgifterbehandlinglagen omavom
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Behandling personuppgifterll av om

totalförsvarspliktiga Avvikelser och-

preciseringar i tillförhållande

ibestämmelserna den föreslagna
persondatalagen

Inledning11.1

vi lag behandlingSom utvecklats attovan anser en om av personupp-
gifter totalförsvarspliktiga i princip endast bör innehålla sådanaom

förhållande persondatalagenspreciseringar och undantag i till
motiveras verksamheten. Vidare vi detbestämmelser attsom av anser

finns särskilda bestämmelser för behandlingenanledning att ge av
personuppgifter i ADB-register totalförsvarspliktiga, eftersomöver

hjälp ADB-teknik framstår särskiltregistrering med av som en
riskfylld hantering personuppgifter från integritetsskyddsynpunktav

fråga så mängd uppgifter känsligi fall då är storvart om en av-
kommer finnas i Pliktverkets register.karaktär attsom

persondatalagsför-kapitel redovisar vi de preciseringarI detta av
bestämmelser och avvikelser från förslagetslagets allmänt hållna de

motiverade. kapitel 12 redovisas våra övervägandenvi Isom anser
Pliktverkets register totalförsvarspliktiga.vad gäller över

Ändamålen behandlingen11.2 med

Ändamålen med Pliktverkets behandlingFörslag: personupp-av
formuleras med utgångspunkt igifter totalförsvarspliktigaom

arbetsuppgifter åligganden uppdrags-Pliktverkets och gentemot
totalförsvaret enligt följande.givarna inom

behandlingentillämplig ändamålen medLagen är:är när
krigsplaceringbeslut inskrivning,fram underlag föratt ta om-

totalförsvaret,eller ianspråktagande personal tillannat av
totalförsvaret,redovisa personal med uppgifter inomatt-

ända-registrerade fortlöpande erhållersäkerställa denatt att-
totalförsvaret,utbildning och lämplig placering inommålsenlig

såvittregistrerade fullgör sina skyldighetertillse denatt att-
totalförsvarsplikten,avser
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tillgodose den registrerades rättigheter och trygghet i hansatt-
egenskap totalförsvarspliktigeller hennes samtav

följa och utvärdera den verksamhetplanera,att upp som nu-
nänmts.

personuppgifterPliktverkets behov behandla11.2.l attav

till persondatalag behandlingBakgnmd: 10 § i förslagetI näranges
tillåten. Enligt bestämmelsen får personuppgifterpersonuppgifter ärav

registrerade lämnat sitt samtycke till be-behandlas bara denom
behandlingen nödvändighandlingen eller när är

registrerade,för fullgöra avtal med dena att ett
registrerades vidta åtgärder innan avtalb för på den begäran ettatt

träffas,
fullgöra rättsligpersondataansvarige skall kunnaför denc att en

skyldighet,
för den registrerade,för skydda vitala intressend att

arbetsuppgift allmänt intresse,utföraföre att aven
till vilkenpersondataansvarige eller tredjedenf för att manen

arbetsuppgift iutföraskall kunnapersonuppgifter lämnas ut en
myndighetsutövning ellersamband med

den persondataan-berättigat intresse hosför ändamålg rör ettsom
till vilka personuppgifternaeller hos sådana tredjesvarige män-

registreradesdendetta intresselämnas ännär väger tyngreut -
intresse.

demåste någotenskilde inhämtatssamtycke från denOm inte av
förför handeni punkternaövergripande ändamål varaanges a-gsom

personuppgifterbehandlaskall tillåtethuvuddet över atttagetatt vara
ingår i ellerpersonuppgifternaeller manuellt ärmed automatik, om

register.avsedda ingå iatt ett
ändamål för sinkonkretaskall självpersondataansvarigeDen ange

dettastycket beskrivspersonuppgifterna. 9 § förstabehandling I cav
personuppgifterskall tillpersondataansvarigeså den attatt se

berättigadeangivna ochsärskilda, uttryckligt"...samlas in bara för
Datalagskommittén, avsnittDatalagskommitténändamål,..". Enligt

särskildaändamålen skallinnebär kravet12.4.3 attatt envara
ändamålengodtas. Attändarnålsangivelse inteallmänt hållenalltför

innebäraDatalagskommittén, intetorde, enligtberättigadeskall vara
persondata-hålla sig inom deändamålen skallnågot änannat att ramar
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lagen och anknytande lagstiftning anvisar. Det finns inget krav på att
ändamålen skall nedtecknas den persondataansvarige.av

Ändamålen med behandlingen så de angivits den personda-som av
taansvarige för hur uppgifterna får behandlas sedan desätter gränser
samlats in. I 9 § persondatalagen de grundläggande kraven påanges

personuppgifter.behandlingen Enligt detta lagrum skall denav
persondataansvarige bl.a. tillse
d personuppgifter inte behandlas för något ändamål äratt som
oförenligt med för vilka uppgifterna samlades in,de

de personuppgifter behandlas adekvata och relevanta ie äratt som
förhållande till ändamålen med behandlingen,

personuppgifter behandlas nödvändigt medf inte flera äränatt som
med behandlingen,hänsyn till ändamålen

åtgärder vidtas för blockera eller utplånah alla rimliga rätta,attatt
sådana personuppgifter felaktiga, missvisande eller ofullständi-ärsom

med behandlingen ochmed hänsyn till ändamålenga
under längre tid vadi personuppgifter inte bevaras än äratt en som

till ändamålen behandlingen.nödvändigt med hänsyn med

överväganden: behandling personuppgifter totalför-Lagen om av om
i viss verksamhet.svarspliktiga skall tillämpas Pliktverket bedrivenav

i lagen.ändamål denna verksamhet skall tjäna börDe angessom
Ändamålen i visst avseende lagens tillämpningsområde sebestämmer

i10.3 och de redovisade bestämmelsernaavsnitt gör att ovanovan
tillämpa. förslag förutsätterpersondatalagens 9 § går Våra attatt

det kan därför inte överlåtas Pliktverketändamålen givna ochär
uttrycka dessa.eller attannan

ändamålen skalluppfylla persondatalagens kravFör att att vara
Samtidigt de inte såsärskilda måste de preciserade. bör varavara

hindrar varje förändringskräddarsydda till rutinerna deatt av
ändamålen fonnuleras medverksamheten. lösning, innebärEn attsom

åligger Pliktverket utföra,utgångspunkt i de uppgifter det ärattsom
ändamålenlämplig. Metoden innebärenligt vår bedömning att anges

rimlig.och detaljeringsnivån blir Detpå heltäckande ärsätt attett
tillräckliga ochviktigt ändamål uttrycks i lagtextende äratt som

dvs. skyldigaomfattar såväl de uppgifter Pliktverket skall ärsom -
uppgifter Pliktverket efter begäran frånutföra, sådanaatt somsom-

totalförsvaret skall kunna dvs. på eller mindreinom merorgan -
för sin allmänna servicefunktion.frivillig grund åta sig inom ramen-

har Pliktverketframgår kap. och 8Som 7 änovan mer enav
information dekunna behandlafunktion fylla, och behov attatt omav

enligt vårt lagförslagtotalförsvarspliktigas och med dessaannan --
i flera fall.jämställd personals förhållanden uppkommer
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genomgång Pliktverkets verksamhet visar personuppgifterEn attav
behöver behandlas för de ändamål nedan i punkterna 1-6.som anges

Behandling personuppgifter för fram underlag till beslutatt taav
krigsplacering eller ianspråktagande personalinskrivning, annatom av

till totalförsvaret.

huvuduppgiftUnder denna punkt faller till börja med Pliktverketsatt
totalförsvarspliktiga.skriva in och krigsplacera Härmönstra,att ryms

personuppgifter i samband medockså Pliktverkets hantering av annan
totalför-mönstring enligt lagenmindre omfattande utredning än om

och vid särskild antagningsprövning enligt lagensvarsplikt, om
fullgöra värnplikt eller civilplikt med längremöjlighet för kvinnor att

grundutbildning.
informationpersonregister i dag källa tillPliktverkets ävenutgör en

totalförsvaret självamyndigheter och andra inomför de somorgan
former ianspråktagandekrigsplacering eller andrakan besluta avom

beredskap.organisation, för verksamhet under höjdpersonal till sinav
myndigheter bered-frivilligorganisationer ochHär ärt.ex. somavses

Även framgår direkt Pliktverketsskapsmyndigheter. det inte avom
förse myndigheter m.fl. medinstruktion verket skall andraatt

krigsplacering elleruppgifter till stöd för deras beslut annatom
deför totalförsvarsändamâl, viianspråktagande personal attanserav

för dettainnehar skall kunna användaspersonuppgifter Pliktverket
begärs.ändamål detom

bestämmelserviktigt framhålla sekretesslagensHär detär att att ger
Pliktverket.information känslig lämnasskydd är utett mot att avsom

sjukvårdspersonalINTEGER-registret hälso- ochSyftet med över
också ändamâlsbeskrivningen i dennaavsnitt 8.4.8 täcksse avovan,

punkt.

personal medpersonuppgifter för redovisningBehandling2. avav
totalförsvaret.uppgifter inom

principuppgift redovisa iinstruktion tillPliktverket har enligt sin att
personalVad gällerpersonal inom totalförsvaret. änall annan

detmöjligheten redovisa dennapliktpersonal förutsätter attatt organ
till Pliktverket.enskilde anmält dettaförfogar denöversom

den registrera-personuppgifter för säkerställaBehandling attattav
och lämplig place-ändamålsenlig utbildningfortlöpande erhållerde

totalförsvaret.ring inom
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I sin verksamhet skall Pliktverket inte bara utreda och gång för allaen
placera den enskilde inom totalförsvaret. viktigt uppgifterDet är att

hans hennes kunskapereller och lämplighet i övrigt hålls aktuellaom
i relevanta delar. detta ändamål krävs kontinuerligFör behandlingen

personuppgifterna.av

Behandling personuppgifter för den4. tillse totalförsvarsplik-att attav
fullgör skyldigheter såvitt totalförsvarsplikten.tige sina avser

Personuppgifter behöver behandlas Pliktverket för kalla denattav
enskilde till mönstring och grundutbildning för prövat.ex. samt att
frågor hämtning, föreläggande vite allt i avsikt tillseattom av m.m.,

fullgörden totaltörsvarspliktige vad ankommer på honom elleratt som
henne gällande bestämmelser.enligt

Behandling personuppgifter för tillgodose den enskildes5. attav
ellerrättigheter och trygghet i hans hennes egenskap totalförsvars-av

plikzig.

Totalförsvarsplikten förenad skyldigheterinte enbart med för denär
enskilde. eller hon har också rättigheter. BehandlingHan av person-
uppgifter krävs för tillgodose dessa. Ofta rättigheternaäven äratt en
spegelbild skyldigheterna. Skyldigheten tjänstgöra kan upphävasattav

rättighet befrias från plikttjätrstgöring under vissa förut-attav en
sättningar. till vapenfri tjänstgöring eller till uppskov kanRätt
föreligga i vissa fall, liksom till ekonomiskt bistånd.rätt

utförsSådan hälsoundersökning vid mönstringen syftar tillt.ex.som
den totalförsvarspliktiges tjänstbarhet medicinskutrönaatt ur syn-

punkt. Undersökningen sker inte enbart i försvarets intresse; ända-
målet i lika tillse enskilde inte förhög grad denär utsättsattatt
påfrestningar tjänstgöringen eller hon harunder han intesom
förutsättningar klara. gäller den psykologiska under-Detsammaatt
sökningen. Vid inryckningen tillställs sjukvårdspersonalen vid
förbandet eller motsvarande utbildningsenhet uppgifter från under-
sökningarna. sker bl.a. för skapa garantier för denDetta att att
enskilde blir behandlad på hans eller hennes hälsa ochsättett som
förmåga förkräver medicinskt underlag finns i händelsesamt att ett

olycka eller det skulle bli aktuellt sjukvårdsinsatser.medav om annars
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planera, följa ochpersonuppgifter för6. Behandling att uppav
sådan verksamhetutvärdera nämntssom ovan.

personuppgifter för planeraockså användaPliktverket behöver t.ex. att
urvalsmetodema fungerar m.fl.undersökamönstringsförrättningar, om

verksamheten ochförsyftar till praktiskaåtgärder arrangemangsom
följerändamålförändringar påkallade. Dessaför analyser ärav om

därföri och börvad räknats 1-5självklarhetinte med upp p.somav
särskilt.anges

arbetsuppgifteromfatta allaändamålenangivnaDe attavserovan
börenligt sin instruktionPliktverketPliktverket elleråligger somsom

sådan behandlingoch förutsätterutföra på begärankunna avsom
föreslagna persondatalagensomfattas denpersonuppgifter som av

måstepersonuppgifter PliktverketMängdenbestämmelser. som
principautomatisk ibehandling ärmedförhantera änatt annan

berättigade,angivna ändamålsamtligaVi bedömer årutesluten. att nu
persondatalagenstrid med vadinte står ibetydelsen dei att anger om

tillförslagetpersonuppgifter tillåten 10 §behandling ärnär av
nödvändigBakgrund. Behandlingenunderpersondatalag, ärovanse

skall kunnaPliktverket bedrivaåliggerverksamhet detför den attatt
ihuvudsak bestårverksamhet, i mönstrautföras. Denna attsom

totalförsvarspliktiga, lämnakrigsplaceramotsvarande, skriva in och
personal inomredovisabemanningsansvarigadestöd till samt

från denSamtyckeallmänt intresse.måstetotalförsvaret, vara avanses
och/ellerautomatikbehandlas meduppgifternaenskilde till att

därförregistreras krävs

ändamål demBehandling för andra11.2.2 än som
insamlades förursprungligenuppgifterna

persondatalag följertillstycket d i förslaget9 § förstaBakgrimd: Av
ändamålför någotfår behandlas ärpersonuppgifter inteatt som

uppgifterna samlades in.vilketmed det föroförenligt
myndig-från flerapersonuppgifterverksamhetPliktverket får i sin

andraför heltuppgifternasamlat inandraheter och somorgan
uppgifterna för seanvändaPliktverket skalländamål demän som

avsnitt 7.2.3.

överväganden: utlämnandeframhållerDatalagskommittén ävenatt ett
ursprungli-med deförenligtpersonuppgifter måstetill varaannan av

kommittén, intedärför, enligtbörändamålen. Detangivna varagen
behandlingändamålsenligfortsattpåkringgå kravetmöjligt att en
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persondataansvarig lämnar uppgifterna tillatt utgenom en en annan,
vid sin insamling bestämmer ändamål oförenliga med deärsom som

ursprungliga Datalagskommittén, avsnitt 12. 4.3. Den lämnar utsom
uppgifterna skulle i denna situation i fall med vetskapvart om-

avsikter sig skyldig tillgöra otillåten behandling imottagarens en-
och med utlämnandet. Konflikt kan här uppstå mellan persondatala-

bestämmelser alltigenom ändamålsenlig behandling ochgens om en
bestämmelser i författningarandra föreskriver skyldighet för vissasom
myndigheter lämna uppgifter till andra. Motsvarande konfliktatt
uppkommer inte vad gäller myndigheternas skyldighet lämnaatt ut
uppgifter till allmänheten eftersom persondatalagen inte innebär någon
inskränkning offentlighetsprincipen. Se 8 första§ stycket förslagetav
till persondatalag och avsnitt 6.3 ovan. Bestämmelser skyldighetom
för myndighet lämna uppgifter till myndighet har oftaatten en annan
tillkommit för sekretess gäller för uppgiften skall brytas se 14att som
kap. 1 § sekretesslagen och avsnitt 4.3.8, ovan. Bestämmelserna har
däremot knappast föregåtts några överväganden huruvidaav om

behandling förenlig med de ändamål förär vilkamottagarens
uppgiften ursprungligen samlats in. Datalagskommittén har upp-
märksammat problemet och anfört, bestämmelserna skyldighetatt om

lämna uppgifter måste något kommitténöver, inte haratt ut ses som
dess uppdrag omfattat Datalagskommittén, avsnitt 8.2.2.ansett att

För Pliktverkets del skulle redovisade problem kunna lösasovan
föreskrift personuppgifter får lämnas till Pliktverketattgenom en om

för de i lagen behandling personuppgifter totalförsvarsplik-om av om
tiga angivna ändamâlen, uppgiftenäven ursprungligen insamlatsom
för andra ändamål. Eftersom bestämmelser i andra lagar och för-
ordningar har företräde framför bestämmelserna i persondatalagen se

förslaget2 § till persondatalag innebär emellertid redan föreskriften
i författning uppgift skall lämnas utlämnande ocksåatt ut, attom en
kan och skall ske, åtgärden skulle strida de ändamål föräven motom
vilka uppgiften ursprungligen samlats in. Detta förhållande, jämte en
sådan bestämmelse vi föreslagit de uppgifterattsom ovan om som
Pliktverket samlar in skall insamlade för de i lagen angivnaanses
ändamålen så länge inte uttryckligen angivits vid Pliktverketsannat
insamling, medför persondatalagens bestämmelser ändarnålsen-att om
lig behandling inte hindrar sig utlärrmande uppgifter tillvare av
Pliktverket, i de fall skyldigheten lämna uppgiften följeratt av
författning, Pliktverketseller behandling dessa uppgifter.egen av

En särskild föreskrift utlärrmande och behandling tillåtenärattom
i dessa situationer därmed inte nödvändig. skall framhållasär Det att
den bestämmelserna skyldighet lämna uppgifteröversyn att utav om

Datalagskommittén förordar, och också får påkalladsom som anses
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allmänt inte behöver omfatta de regler föreskriver skyldighetsett, som
lämna personuppgifter till Pliktverket så länge skyldighetenatt

motiveras totalförsvarets behov eftersom bestämmelser rörsomav
EG-direktivet.försvar inte behöver bringas i överensstämmelse med

skall påpekas gårSlutligen det i dag inte säga gränsernaatt att var
Enligtgår för behandling blir oförenlig med ändarnålen.när en

fårDatalagskommittén Datalagskommittén, avsnitt 12. 3 detta
praxis och de preciserade regler regering-bestämmas genom mer som

utfärda.och Datainspektionen kanen

behandling forskning statistik11.2.3 Särskilt för ochom

överväganden: behand-Som generellt intenämnts ovan anses - -
vetenskapliga oförenligför historiska, statistiska och ändamål medling

följeruppgifterna samlats in avsnitt 6.3. Dettade ändamål för vilka
persondatalag.uttryckligen 9§ andra stycket i förslaget tillav

viktigtPersonuppgifter från mönstringsförrättningar utgör ettt.ex.
forskning och vi inga skälunderlag för statistik och göraattser

bestämmelser, eller påundantag från persondatalagens sättannat
ändamål.uppgifterna för sådanabegränsa eller förbjuda behandling av

förin kan alltså användaspersonuppgifter Pliktverket samlatDe
inte angivits vid insamlingenforskning och statistik dettatrots att av

lagenuppgifterna. Någon särskild bestämmelse detta i omom
erfordras inte.personuppgifter totalförsvarspliktigabehandling av om

för forsknings- ochföreslår reglerar inte behandlingDen lag vi
detföreslår emellertid vissa särbestärmnelserstatistikändamål. Vi när

personuppgifter i Pliktverkets ADB-gäller möjligheter till sökning av
beträffande bevarandetotalförsvarspliktiga ochregister över av
avsnitt och kap. 13.uppgifter i registret för dessa ändamål. Se 12.5
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11.3 Vilka personuppgifter skall få behandlas

Förslag: Pliktverket skall behandla känsliga personuppgifter
det nödvändigt för något de i lagen angivna ändamålen.ärom av

Även de myndigheter och andra kan utföra mindresom om-
fattande utredningar de totalförsvarspliktigas förhållandenom

totalförsvarsplikt, skall få behandla känsligaenligt lagen om
personuppgifter uppgifterna behövs i sådan utredningsverk-om
samhet.

frånBedömning: I övrigt inga avvikelser persondatalagensär
personuppgifter pâ-bestämmelser vilka får behandlasom som

kallade allmänt sett.
fåbegränsningar vi föreslår vilka uppgifter skallDe av som

Pliktverketsbehandlas registreras i ADB-register överattgenom
totalförsvarspliktiga redovisas i avsnitt nedan.12.2,

förslaget tillBakgnmd: Enligt persondatalag skall den persondataan-
personuppgifter behandlassvarige tillse inte flera än äratt som

ändamålen behandlingen 9 förstanödvändigt med hänsyn till med §
förbud behandling vissastycket f.. innehåller ocksåLagen mot av

myndigheterpersonuppgifter § och andrakänsliga 13 änattmot
personuppgifter lagöverträdelser eller domar ochbehandlar om om

får uppgiftersäkerhetsâtgärder i brottmål 21 §. Enligt 22§ om
motiverat med hänsynbara behandlas det klartnär ärpersonnummer

ellerbehandlingen, vikten säker identifieringtill ändamålen med av en
skäl.något beaktansvärtannatav

kunna behandla såväl sådanaPliktverket behöver i sin verksamhet
känsliga,persondatalagens definitionuppgifter enligt är somsom

ochuppgifter lagöverträdelserom personnummer.

överväganden: totalförsvarspliktigade personuppgifterVad gäller om
från de begräns-Pliktverket skall kunna behandla, det, bortsettärsom

uppgifterna,vad gäller ADB-registreringningar bör göras avsom
föreslagna persondatalagensenligt vår bedömning tillräckligt med den

fler uppgifter får behandlasallmänt hållna bestämmelse inte änattom
avsnitt 12.2vad nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Iärsom

personuppgifter bör fâ införas i Pliktverketsnedan vilka somanges
totalförsvarspliktiga.ADB-register över

bestämmelser behandlingenInte heller persondatalagens avom
föranlederuppgifter lagöverträdelser ochm.m. av personnummer,om
Uppgiftervår sida.några till undantag eller förtydliganden frånförslag

polisregisterPliktverket från olikalagöverträdelser kan intas avom
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fråniharrmarbelastadkriminelltförhindraför att enatt personen
uppgifterPliktverketVidare fårbefattning.olämpligsäkerhetssynpunkt

frånavgångarochintagningarKriminalvårdsstyrelsenfrån om
tillkallelserför beslutunderlagfrämstkriminalvårdsanstalter, omsom

domar idomstolarfrånrepetitionsövningar, ochochmönstring om
7.2.3. Somavsnitttotalförsvarsplikten semål brott mot ovan,om
uppgifter såsådanabehandlaocksåPliktverketmyndighet har rätt att

ändamâlen. Detillmed hänsynnödvändigbehandlingen ärlänge
behandlasfåskallförställerpersondatalagenvillkor att personnummer

identifie-säkerViktenverksamhet.Pliktverketsiuppfylldaär av en
uppgifterbehandlakunnaPliktverket måstevarförskäl tillring är ett

personnummer.om
behandlingförbudbestämmelserPersondatalagens mot avom
överväganden.emellertidföranleder närmarepersonuppgifterkänsliga

förbjudetdetpersondatalagen är attstycket§ första attI 13 anges
avslöjarpersonuppgifterbehandla som

etnisktellera ursprung,ras
åsikter,politiskab

övertygelse,filosofiskellerreligiösc
fackförening.medlemskap id

behandlaförbjudetocksådeti 13§andra stycketEnligt är att
sexualliv.ellerhälsapersonuppgifter rörsom

medbetecknasuppgifterkategoriernauppräknadeDe avnu
persondatalagen. Det3 §känsligaterminologipersondatalagens som

inteuppgifterdessabehandlingförbudsjälvklarhet motär att ett aven
enskildestill denmed hänsynminstabsolut. Intekan egnavara

i vissabehandlaskunnapersonuppgifterkänsligamåsteintressen även
innehållerpersondatalageni15--19 §§sjukvården.inomfall, t.ex.

färpersonuppgifterKänsligafrån förbudet.rad undantagockså en
behandlasdessa lagrumenligt

offentliggörandeellersamtyckeenskildesefter den eget av upp--
gifterna,

rättsligaförfall,nödvändig i vissa attbehandlingen är t.ex.när-
gällande,skall kunnaanspråk göras

med-såvittverksamhetinom derasorganisationerideella avserav-
andraoch vissalemmar personer,

sjukvårdenhälso- ochinom samt-
statistik.ochforskningför-

regeringen bestämmermyndighetellerregeringenfårDessutom som
behandlingförbudetfrånytterligare undantagföreskriva mot av
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känsliga personuppgifter, det behövs med hänsyn till allmäntettom
intresse.

Pliktverket behöver kunna behandla uppgifter den enskildesom
hälsa i utsträckning. Resultaten från de medicinska och psykolo-stor
giska undersökningar föregår beslut inskrivning denettsom om av
totalförsvarspliktige det viktigaste underlaget vid bedömningenutgör

Ävenhans eller hennes tjänstbarhet. uppgifter religiös ellerav om
filosofisk övertygelse tillhör sådant Pliktverket i fallvissa behöversom
för få förunderlag beslut hur den enskilde skall användas inomatt om
totalförsvaret. allvarligEn personlig övertygelse rörande bruk av

kan grunda till vapenfri tjänstgöring ochrättt.ex.vapen en en
anslutning till den religiösa sekten Jehovas vittnen kan innebära denatt
totalförsvarspliktige tills vidare inte skall kallas till mönstring 3se
kap. 16 § och 10 kap. 8 § 2 lagen totalförsvarsplikt kap.7samtom
3 § förordningen totalförsvarsplikt. Dessutom kan det förekommaom

andra känsliga uppgifter åberopas den enskilde skälsjälvatt av som
för befrielse från tjänstgöring eller för särskild tjänstgöring.typ av

undantag från förbudet behandlingDe känsligamot av personupp-
gifter i omfattarpersondatalagen inte Pliktverkets verksam-som anges
het i aktuellt avseende. hellerInte kan bestämmelser i andra för-nu
fattningar myndigheter de totalförsvarspliktigaoch själva skallattom
lämna känsliga uppgifter till Pliktverket, innebära Pliktverketattanses
också har vidta åtgärder med uppgifterna strid personda-i medrätt att
talagens förbud. Här det viktigt hålla i minnet vad personda-är att att
talagen förbjuder inte all behandling personuppgif-känsligaär sorts av

vilket följer lagens tillämpningsområde behandlingter utan av- -
delvis automatiskhelt eller behandlingår ävensamtsom annan om

uppgifterna ingår i eller avsedda ingå i register. Pliktverketär att ett
behandla uppgifterhar således känsliga manuellt, förutomrätt att

registrera dem, särskilda föreskrifter frånundantagatt utangenom om
persondatalagens förbud.

Pliktverket behöver emellertid kunna registrera känsliga personupp-
gifter med hjälp ADB och i viss utsträckning i övrigt kunnaävenav

föreslårbehandla dem med automatik. Vi därför bestämmelseatt en
in i lagen behandling personuppgifter totalförsvarsplikti-tas om av om

generellt medger Pliktverket behandla känsligaattga som personupp-
gifter nödvändigt hänsyn idet med till de ändamålärom som anges
lagen. Eftersom det inte går förutse vilka uppgifter den enskildeatt
själv komma åberopa bör tillkan undantaget inte begränsas vissaatt
känsliga uppgifter.

Förbudet behandling känsliga personuppgifter medförmot av
problem också för de myndigheter och utföraandra kanorgan som

mindre omfattande utredning mönstring. kap. lagenSe 2 1 §änannan
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andra stycket förordningentotalförsvarsplikt och 4 kap. 5 § omom
Även sådantotalförsvarsplikt avsnitt 7.2.2, ovan.samt om en

omfattande vad behövs förutredning inte skall än attvara mer som
förutsättningar fullgöra civilplikt i vissden totalförsvarspliktiges att en

bedömas, uppgifter hälsotillståndbefattning skall kunna utgör om en
i det omöj-del det underlag behövs. Det torde närmastesom varaav

föra dem någon ihantera uppgifterna iligt utan att typatt av -
register och uppgifterna i dag vidare-fall manuellt ävenvart om-

för-det rimligtbefordras till Pliktverket brev, är att anta attper
i elektronisk form.framtid kommer skesändelsema i nära atten

aktuellaalltså behov bestämmelser definnsDet ett som gerav
personuppgifter. kan medbehandla känsliga Detmyndigheterna rätt att

föreslår endast bör tillämplig påfog invändas den lag vivisst att vara
de avvikelser från persondatalagenPliktverkets verksamhet och att

bör undersökas särskilt ochmotiverade för andras verksamhetärsom
mindre omfattande utredningarna tjänarin i andra författningar. Detas

utredningsverksarnhetemellertid syften Pliktverketssom egensamma
sådantförknippade med dennaoch mycket överens-sättär nära att

ofta nödvändig.emellan samordningkommelser myndigheterna ärom
till myndighet först ber Pliktver-Praktiskt går det inte sällan så att en

uppgifter, varefter myndig-underlag omfattar vissaket ett somom
totalförsvar-uppgifterna frågor till denälv kompletterarheten genom

tillsammans medtillställs därefter Pliktverketspliktige. Underlaget en
Pliktverketstotalförsvarspliktige skall skrivas in.denbegäran attom

förenademyndighetens åtgärder kan därmedoch den andra sägas vara
från persondatalagensutredningsärende. De undantagi samma

uppfattning därförmotiverar kan enligt vårbestämmelser ärendetsom
reglerna förförfattning, påmed fördel i sättsamma somges samma

förhållanden, för såvältotalförsvarspliktigesutredningar denom
myndigheters vidkommande, i lagenPliktverket andra ges omsom

be-förordningen därom. Vi föreslårtotalförsvarsplikt och i att
behandlaaktuella myndigheterna m.fl.stämmelser de rätt attsom ger

personuppgif-personuppgifter in i behandlingkänsliga lagentas om av
bör markeras dettatotalförsvarspliktiga. I lagtexten är ettattter om

tillämpningsområde i övrigt, och vilketundantag från lagens är en-
från persondatalagensmycket viktig begränsning undantagetatt-

berördapersonuppgifter för deförbud behandling känsligamot av
utredaverksamhet förmyndigheterna endast gäller i deras att

stöd bestärnrnel-totalförsvarspliktigas förhållanden sker med avsom
totalförsvarsplikt.i lagen omserna

kommuniceras mellanpersonuppgifter skall också kunnaKänsliga
ansvariga förinom totalförsvaretPliktverket och de enheter ärsom

utbildnings-utbildning. Pliktverket skall tillställa denpliktpersonalens
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uppgifter enskildesansvarige den hälsa i samband med denneattom
rycker in till grundutbildning. Efter avslutad grundutbildning skall

få tillbaka uppgifterna,Pliktverket med eventuella tillägg införtssom
iden enskildes journal. Enligt 18 § andra stycket persondatalagen får

yrkesmässigt verksam inom hälso- sjukvårdsområdetden ochärsom
tystnadsplikt alltid behandla känsligaoch har personuppgifter. En

förbandsläkare motsvarande underkastad förbud röja uppgifterär att
enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden i enlighetom

sekretesslagens föreskrifter kap. och får därmedmed 7 l 3 §§, och
enligt den föreslagna persondatalagen behandla de aktuella upp-
gifterna. Så länge det hälso- och sjukvårdspersonal behandlarär som

personuppgifter hos den utbildningsansvarigekänsliga behövs sålunda
inte några särskilda bestämmelser tillåtelse till behandlingen.som ger

utbildningsansvarige torde deden härutöver endastHos tarsom
befattning med det grundutbildningskort översänds i sambandsom
med inryckningen ha behov behandla känsliga personuppgif-ett attav

avsnitt 8.4.4. I grundutbildningskortet förekommerseter ovan
sifferkoder hälsa och psykisk funktionsfömiåga. Det tordesom anger

förredan finnas behov den utbildningsansvarige behandlaett attnu
grundutbildningskortet ordna in det i någon form registerattgenom av
och det kan förutses bli vanligt uppgifterna skickas elektronisktatt
från Pliktverket till den utbildningsansvarige. Skulle det anses
nödvändigt med särskilda bestämmelser utbildningsan-attsom anger

får behandla personuppgifter,svariga enheter inom försvaret känsliga
författning i behandlingbör dessa i lagenänannan om avges

totalförsvarspliktiga. här fråganpersonuppgifter Det är omom
kunna utföras Pliktverketsbehandlingsåtgärder behöversom av

frånsedan dessa tagit uppgifterna Pliktverket. Dekunder, emot
nödvändiga bör särskilt. Vårtbestämmelser kan övervägassom vara

vi vill framhållauppdrag omfattar inte sådan översyn, attmen enen
datakommu-bli nödvändig i och med användandetkanöversyn att av
regeringen,nikation ökar. lösning kan visa sig lämpligEn är attsom

föreskriftpersondatalagen, generellmed stöd 20 § attomav ger en
känsliga personuppgifter tillåten i verksamhetbehandling är somav

inom totalförsvaret.utbildning personalavser av .
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uppgifternaSkydd for11.4

bestämmelserBedömning: Persondatalagsförslagets allmänna om
meddelaDatainspektionen kanskyddsåtgärder och närmareattom

skyddsföreskrifter skall gälla vid behandlingäven av person-
föreskrifter i lagtotalförsvarspliktiga. Ytterligareuppgifter om

påkallade.skydd för uppgifterna inteeller förordning ärom

skall deni förslaget till persondatalagBakgrund: Enligt 31 §
organisatoriskatekniska ochpersondataansvarige vidta lämpliga

Åtgärdernabehandlas.personuppgifteråtgärder för skydda deatt som
beaktandelämplig medsäkerhetsnivâskall åstadkomma är avsomen

möjligheter finns,de tekniskaa som
genomföra åtgärderna,vad det skulle kostab att

personuppgifter-med behandlingensärskilda risker finnsdec avsom
ochna

personuppgifternabehandladed hur känsliga depass

skyddsåtgärdervilkafår enligt § beslutaTillsynsmyndigheten 32 om
beslutTillsynsmyndighetensskall vidta.persondataansvarigedensom

persondatalagen.förenas med vite 47 §kan

överväganden: personuppgifter,behandlar mängdPliktverket storen
uppgifternaskydd förpåbetydande delar känslig Kraveni av

förtillhörande koderPersonliga meddärför ställas högt. kortmåste
uppgifterendast till deåtkomstvarje befattningshavare, somsom ger

kananvändarenlogg-in därfår behandla ochhan eller hon system
kryptering vidintrång utifrånskyddspåras, jämte mot genom

på sådanaexempelregionkontoren,överföring uppgifter mellan ärav
kunskapnödvändiga.absolut Denframståråtgärder somsomsom

tillskyddsnivå med hänsynrimligför vadkrävs avgöra äratt som en
lösningDatainspektionen. Denfinnsteknik och kostnader hosbefintlig

enligt vårdärförtill persondatalaganvisas i förslaget är upp-som
verksamhet.det gäller Pliktverketslämpligaste ocksåfattning den när

detmedförutvecklingensnabba tekniskaHärtill denkommer attatt
vidbinda Pliktverketeller förordningolämpligt i lagframstår attsom

viss metod.en
del.dennapersondatalagen iavvikelser frånföreslår sålunda ingaVi

Datainspektionenställningstagande förutsattdettaVi har vid att
Pliktverketsförsäkerhetsföreskriftermöjligheter ochutnyttjar sina ger

totalförsvarspliktiga.personuppgifterbehandling omav
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Information till registrerade11.5 den och rättelse av

felaktigt uppgifterbehandlade

persondatalagens bestämmelserBedömning: Den föreslagna om
Någraden persondataansvariges inforrnationsplikt tillräckliga.är

ytterligare föreskrifter för Pliktverkets behandling av personupp-
gifter totalförsvarspliktiga behövs inte i detta avseende.om

Persondatalagens bestämmelser den persondataansva-Förslag: om
registrerade blockerariges skyldighet begäran den rätta,att av

tilleller utplåna personuppgifter och underrätta tredjeatt man
vilken uppgifterna har lämnats sådana åtgärder, skall gällaut om

då personuppgifter behandlats i strid med lagen be-även om
eller före-handling personuppgifter totalförsvarspliktigaomav

skrifter utfärdats med stöd den lagen.avsom

vilken information den registrerade harBakgnmd: Bestämmelser om
behandlaspersonuppgifter beträffande honom eller hennetill dårätt

uppgifterförslaget till persondatalag. Näri 23-27 §§ i om enges
skall persondataansvarige alltidin från denne själv densamlasperson

personuppgifterinformation behandlingen. Omsjälvmant lämna om
uppgifternaskall information lämnassamlas in från någon närannan

till tredjeuppgifterna avsedda lämnasantecknas eller är att utom-
uppgifterna harlämnas för första gången. Omdenär utman -

behöver dock inte in-från den registreradesamlats in änamian
ellerfinns bestämmelser registrerandetformation lämnas detom om

författning.uppgifterna i lag eller någonutlämnandet amianenom av
ellerdet visar sig omöjligtInformation behöver inte heller länmas om

ansträngning för denoproportionerligtskulle innebära storen
information i ställetpersondataansvarige. de sist nämnda fallen skallI

för vidtai samband uppgifterna användslämnas med attattsenast
beträffande den registrerade.åtgärder

enligtlämnas till den registreradeDen information skall ärsom
25 § persondatalagen

den persondataansvariges identitet,a uppgift om
behandlingen ochb uppgift ändamälen medom

skallför den registreradeall övrig information behövsc attsom
såsom informationkunna tillvara sina rättigheter, mottagarnata avom

uppgifter och ansökauppgifterna, skyldighet lämna rätten attatt om
infomiation.

registreradesådant denInformation behöver dock inte länmas somom
redan känner till.
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skyldig efter skriftlig ansökanpersondataansvarige vidareDen är att
huruvidagång kalenderår,information, gratislänma omen per

Behandlassökanden behandlas eller inte.personuppgifter rörsom
skall information också lämnaseller henneuppgifter honom omom

uppgifter behandlasvilkaa som
uppgifter hämtatsb varifrån dessa

behandlingen ochändamålen medc
uppgifternaeller kategorierd till vilka mottagaremottagare somav

lämnas ut.

Datainspek-bestämmermyndighet regeringenRegeringen eller som
föreskriftermeddelapersondatalagenfår enligt 51 §tionen närmare

hurden registrerade ochskall lämnas tillinformationvilken somom
skall till.detta

föreskrifterpersondatalagensgäller föreBestämmelser sekretessom
tilllämnasoch kan hindra uppgifterinformationsskyldighet utattom

persondatalagen.registrerade §den 27
persondataansvarige skyldigdenpersondatalagenEnligt 28 § är att

sådanaeller utplånaregistrerade blockeradenpå begäran rätta,av
elleri enlighet med lagenhar behandlatspersonuppgifter intesom

varje åtgärdBlockeringmed stöd den.utfärdatsföreskrifter avsom
skallalla sammanhangpersonuppgifterna ividtas förkan att varasom

ochde spärradeinformationmed tydlig ärförknippade att omom
personuppgifterna inte skall lämnasoch föranledningen till spärren att

tryckfrihetsförordningenmed stöd 2 kap.till tredje änannatut avman
skall vidare,persondatalagen persondataansvarigeDen3 §se-

uppgifternadem till vilkaockså underrättaförutsättningar,under vissa
åtgärden.har lämnats ut om

överväganden: informationinnebär reglernaPliktverkets delFör om
vidsjälvmant skall lämnassådanregistrerade bl.a.till den att

totalförsvars-där denmotsvarande utredningar,och vidmönstringen
torde intetill Pliktverket. Detuppgifternapliktige själv lämnar vara

ansträngningarorimligasvårigheter ellernågraförenat med större att
fårmönstringsförrättningenmönstrande infördenordna det så attt.ex.

tordeinformationen.föreskrivna Detpersondatalagförslaget tillden i
medsambandförst iinformation lämnastillräckligtinte attvara

samlats in ochuppgifternaefter detinskrivning, dvs.beslutet attom
Datainspektio-lämpligtkantill viss del. Detredan behandlats attvara

sinuppfyllaPliktverket skallhurföreskrifternärmare omnen ger
informationsskyldighet.

PliktverketpersonuppgifterbehandlingInformation somavom
tillbehöver intemyndighet ellerhämtat från annat gesorganamian
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den registrerade det framgår lag eller förordning dessaattom av
uppgifter skall lämnas till Pliktverket. Detta undantag frånut
infonnationsskyldigheten följer andra förslaget24 § stycket i tillav
persondatalag, sini grundar sig på artikel i EG-11 2tursom p.
direktivet, där det också medlemsstaterna skall föreskrivaattanges
lämpliga skyddsåtgärder, bl.a. denna undantagsregel tillämplig.när är
Datalagskommittén har uttalat Datalagskommittén, avsnitt 12. 7.2.4

det finns bestämmelser registrering eller utlärrmande inäratt om en
författning, torde det också finnas mekanismer eller föreskrifter som
förhindrar missbruk fär tillräckliga för uppfyllaoch attsom anses vara
direktivets krav på lämpliga skyddsåtgärder. Enligt vår bedömning
innebär föreskrifter finns utlämnande uppgifterde tillsom om av
Pliktverket, tillsammans med vad följer vårt förslag desom av om
ändamål för vilka dessa uppgifter får behandlas, tillräckligt skyddett

missbruk.mot
Sammantaget saknas skäl sigvi det undantag,göraatt attanser vare

inskränkning, från den informations-utvidgning ellergenom genom
skyldighet den registrerade föreskrivs i persondatalagen.gentemot som

Reglerna persondatalagen för den registrerade fåi rätt attom
personuppgifter rättade, blockerade eller utplánade gäller enligt 28 §
endast uppgifter inte behandlats i enlighet med persondatalagensom
eller föreskrifter meddelats med stöd den lagen. Uppgiftersom av som
behandlats i strid föreskrifter i särskilda registerförfattningarmot
omfattas sålunda inte inte behandlingen också strider motom
persondatalagen eller föreskrifter meddelats med stödmot som av
denna. uppfattning skäl till någon skillnadEnligt vår saknas göraatt
härvidlag. registrerade bör ha möjlighet fåDen attsamma personupp-

behandlingen stridergifter rättade eller korrigerade på sättannat om
fall.bestämmelserna i särskild registerförfattning i andramot somen

detta skall uppnås krävs, det i lagen behandlingFör att att om av
personuppgifter totalförsvarspliktiga in bestämmelsetas attom en om

uppgifternapersondatalagens regler i denna del gäller då haräven
behandlats i strid med förstnämnda lag eller föreskrifter utfärdatssom

denmed stöd lagen.av
anmärkas den persondataansvarige torde haDet skall rätt attatt

korrigeringsmetod Datalagskommittén, avsnittvälja lämplig
EG-direktivet bör12. 8.2. 3. Enligt Datalagskommitténs tolkning av

åtgärder förden persondataansvarige också kunna välja andra att
Datalagskommittén,"läka" brott vissa föreskrifter avsnittmot

nödvändig12. personuppgifter behandlats8.2.1. Har utan att en
börtill tillsynsmyndigheten gjorts nedan, avsnitt 11.7. 1,anmälan se

kunna undvika "rättelse, utplånande ellerden persondataansvarige
anmälan.blockering uppgifterna skyndsamt lämna inatt enav genom
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Datalagskormnittén, kunnaenligtmotsvarande börPå sätt man,
strid med de bestämmel-personuppgifter har behandlats inärresonera

behandlingen ellersäkerhetsnivå vidlämpligfinns omom enser som
till den registrera-behandlingen skall lämnasinformationden somom

de.
persondataansvari-uppmärksammas densammanhangetbör iDet att

9 § första stycket h,enligt persondatalagenhar attegetett ansvarge
utplånablockera ellervidtas förrimliga åtgärdertillse alla rätta,attatt

medeller ofullständigafelaktiga, missvisandeuppgiftersådana ärsom
behandlingen.ändamålen medtillhänsyn

behandlingenförAnsvaret11.6

för de be-persondataansvarigtskallPliktverketFörslag: vara
verkettotalförsvarspliktigapersonuppgifterhandlingar somomav

för behandlingskall intePliktverketutför. annansomansvara
uppgifterna eller sedanmottagitPliktverketutför innan upp-

gifterna lämnats ut.

iden definitionenligtPersondataansvarigBakgnmd: är gessom
medtillsammansellerpersondatalag denförslaget till som ensam

för behandlingoch medlenändamålen medandra bestämmer av
kanflerföljerdefinitionen änpersonuppgifter 3 §. Av att personen

innebär:Persondataansvaretbehandlingsåtgärd.föransvarig envara

till 9 § förstapersondataansvarigeför denSkyldighet att se
stycket:

lagligt, särskiltdetbehandlaspersonuppgifter bara ärnär atta att
så krävs,samtycke inhämtas när

korrektbehandlaspersonuppgifter alltid sätt,b ettatt
uttryckligt angivnasärskilda,församlas in barapersonuppgifterc att

ändamål,berättigadeoch
ändamålnågotbehandlas för ärpersonuppgifter inted att som

samlades in,vilket uppgifternamed det föroförenligt
ioch relevantaadekvatabehandlaspersonuppgifterde äre att som

behandlingen,ändamålen medförhållande till
mednödvändigtbehandlaspersonuppgifterflera än ärt inteatt som

med behandlingen,ändamålentillhänsyn
detriktiga och, ärbehandlaspersonuppgifter ärdeg att omsom

aktuella,nödvändigt,
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eller utplånarimliga åtgärder vidtas för blockerah alla rätta,attatt
sådana personuppgifter felaktiga, missvisande eller ofullständi-ärsom

behandlingen, ochmed hänsyn till ändamålen medga
personuppgifter inte bevaras under längre tid vadi än äratt somen

till ändamålen med behandlingen.nödvändigt med hänsyn

information till den registrera-2. persondataansvarige skall lämnaDen
de behandlingen 23-27 §§. Se avsnitt 11.5.ovan,om

den registre-persondataansvarige skyldig på begäranDen är att av
utplåna personuppgifter inte behandlatsrade blockera ellerrätta, som

persondatalagen 28 Se avsnitt 11.5.i enlighet med §. ovan,

tekniska ochpersondataansvarige skall vidta lämpliga4. Den
personuppgifteråtgärder för skydda deorganisatoriska att som

avsnitt 11.4.behandlas 31 §. Se ovan,

skall enligt huvudregeln amnäla allpersondataansvarigeDen
personuppgifter till Datainspektionen 36 §.automatisk behandling av

Se nedan, avsnitt 11.7.1.

registrerade för denpersondataansvarige skall denDen ersätta
fört med sig 43 §.behandling personuppgifterskada lagstridig aven

nedan, avsnitt 15.1.Se

12.2.6 börDatalagskommittén, avsnittDatalagskommitténEnligt
fysiska juridiskaendasthuvudregeln att personer,personer,vara

skall kunna betraktasfilialer eller myndigheter i Sverigeutländska som
rättskapacitet.saknarpersondataansvariga, några andrainte organ som

någon utför behandlingenpersondataansvarige kan anlitaDen som
dåräkning.personuppgifter för hans eller hennes Denne är attav
dessapersondatalagen.persondatabiträde § Ibetrakta 3som

stycket persondatalagen,skall det, enligt 30 § andrasituationer
behandlingpersondatabiträdetsskriftligt avtalupprättas ett avom

skallräkning. I avtaletpersonuppgifter för den persondataansvariges
persondatabiträdet får behandlaföreskrivasdet särskilt att personupp-

persondataansvarigeenlighet med instruktioner från dengifterna bara i
skyddsåtgärdervidta depersondatabiträdet skyldigtoch är attatt som

persondataansva-persondatalagen avsnitt 11.4. Enföljer se ovan,av
biträdetförvissa sigpersondatabiträde skallrig anlitar attett omsom

tillvidtas och ocksåsäkerhetsåtgärder måstekan genomföra de sesom
persondatalagen.åtgärderna 31 §verkligen vidtardenneatt
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Överväganden: Ändamålen Pliktverkets behandlingmed person-av
särskild lag behandlingvårt förslag iuppgifter bestäms enligt omen

fall behandlingtotalförsvarspliktiga. I depersonuppgifter avomav
särskild för-verksamhet regleras ivisspersonuppgifter inom en
Definitionenpekaspersondataansvarigeockså denfattning, bör ut

ansvarig dentill persondatalagi förslaget är somsomav vem -
fel. EG-leda tankenoch medlen kanändamålenbestämmer armars-
nationellipersondataansvarigetillåter dendirektivet att anges en

personuppgifterför behandlingändamål och medelförfattning när av
artikel 2 d.på detockså bestäms sättet

verksamhet detpersonuppgifter i Pliktverketsbehandling ärVid av
Någonpersondataansvaret.Pliktverket skall bärasjälvklart annansom

finnsmed dettaföljerde skyldigheterkan fullgöra ansvarsomsom
Pliktverketsendast omfattaemellertidkaninte. Ansvaret egen
andra lämnarmyndigheter ochpersonuppgifter. Debehandling somav

behandlingen till dessförPliktverketuppgifter till attansvarar
totalförsva-inomPå deöverlänmad.uppgiften sätt ärär organsamma
behandlingansvariga för sinfrån Pliktverketerhåller uppgifterret som

därföruppgiften. lagen börtagit Ifrån det de attemotatt anges
personuppgif-persondataansvarigt för den behandlingPliktverket är av

alltsåPliktverket skallverket uçför.totalförsvarspliktigater somom
personuppgifternabehandlingansvarigt för sådaninte somavanses

Pliktver-uppgifter tillsig de lämnarVareutförs någon somannan.av
uppdragsta-därifrån intar ställninguppgifterde fårket eller somsom

inte PliktverketPliktverket. Detpersondatabiträden till är somgare
myndigheters och andraför dessamedeländamål ochfastställer organs

uppgifterna.behandling av
vissafrågananledningavsnitt 12.3Vi får i att ta organomupp

personuppgifter till Pliktverketmöjlighet lämnaskall attatt genomges
totalförsvarspliktiga.registerPliktverketsdirekt ilägga in dem över

uppgiftenförsjälvfalletförfar på detta harDen sätt attett ansvarsom
Pliktverketbehandlar"införd registretuppgiften ikorrekt. När ärär

med denockså i enlighethar dålagra den ochuppgiften attgenom -
den be-persondataansvar vidvi föreslagitbestämmelse ettnyss -

dePliktverket hareftersomförefaller rimligthandlingen. Detta
den inteuppgiften, bevakakorrigeramöjligheternapraktiska attatt

registreradeinformation till dennödvändigt, lämnabevaras längre än
situation fråntari dennaPliktverketspå begäran ansvarm.m.

har alltjämtdennes Denneemellertid inte uppgiftslämnaren enansvar.
sinbehandlingen viduppgifterna vidskyddaskyldighet att t.ex. egen

deframkommerdetför demterminal, vidta åtgärder rätta attatt om
särskilt iuttryckasemellertid intebehöverfelaktiga Dettaär m.m.

förpersondataansvaretPliktverket bärBestämmelsenlagtexten. attom
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sina behandlingsåtgärder, syftar till klarlägga ingenatt att annan
för vad Pliktverket med uppgifterna ochgör registreradansvarar att en

alltid skall kunna vända sig till Pliktverket för få information ochatt
för felaktigheter rättade såvitt uppgifteratt m.m., avser som
Pliktverket behandlar. Bestämmelsen utesluter emellertid inte att annan
bär för sin behandling uppgift.ett ansvar av samma

11.7 Anmälan tillsynoch

Förslag: Pliktverkets behandling personuppgifter totalför-av om
svarspliktiga skall underkastad Datainspektionens tillsyn.vara
Datainspektionen får dock inte förbjuda Pliktverket behandlaatt
personuppgifter totalförsvarspliktiga.om

11.7.1 Anmälan till Datainspektionen

Bakgrund: Införandet EG-direktivet i svensk innebär bl.a.rätt attav
nuvarande med obligatoriska licenser och tillstånd för ADB-system
baserade personregister med ordning där behandlingersätts en av
personuppgifter inte kräver anmälan till Datainspektionen.änannat en
Den persondataansvarige måste givetvis följa de föreskrifter om
behandling personuppgifter i lagar och förordningar samtav som ges

Datainspektionen, något formellt tillstånd för verksamhetenav men
behövs inte.

EG-direktivet föreskriver skyldighet för den persondataansvarige att
före genomförandet behandling, eller serie behandlingar,av en en som
helt eller delvis företas på automatisk och harväg ellersom samma
flera närbesläktade ändamål underrätta tillsynsmyndigheten, dvs. -
för svenskt vidkommande Datainspektionen artikel 18. Direktivet-

dock medlemsstaterna vissa möjligheter föreskriva undantagattger
från anmälningsplikten. Datalagskommittén, i sitt betänkandesom

för skyldigheten anmäla behandlingar tillargumenterar att att
Datainspektionen skall begränsas till minimum Datalagskommittén,ett
avsnitt 12.12, i sitt förslag till persondatalag förstort utrymmeger
sådana undantag. Persondatalagens bestämmelser anmälnings-om
skyldighet återfinns i 36-42 §§. Här föreskrivs huvudregel attsom
behandling personuppgifter helt eller delvis automatisk skallärav som
anmälas skriftligen till tillsynsmyndigheten fortsättningsvis Datain-
spektionen. Icke automatisk behandling personuppgifter skall inteav

Den persondataansvarige kan undgå amnälningsskyldighet

143



totalförsvarspliktigapersonuppgifterBehandling SOU 1997:101omav

persondataombudhanbehandlingarautomatiskaför utser ettäven om
denskall tillPersondataombudetdetoffentliggöroch är. attsevem

korrekt ochpersonuppgifter påbehandlarpersondataansvarige ett
persondataom-brister för denne. Hareventuellapåpekaochlagligt sätt

persondataansvarige brytermisstänka denanledning motbudet attatt
ochpersonuppgifterbehandlingengäller förbestämmelserde avsom

påpekande, skallefterskedet kanrättelse såvidtas inte snart
Datainspektionen.tillförhållandetanmälapersondataombudet
Datainspektionensamråda medövrigtskall iPersondataombudet även
för behandlingengällerbestämmelserhur detveksamhetvid somom

registreradehjälpaskall tillämpaspersonuppgifter attsamt personerav
behandlademisstänkaanledningfinnsdetfå rättelse attnär att

ofullständiga.felaktiga ellerpersonuppgifter är
bemyndiganderegeringensefterDatainspektionenellerRegeringen

bl.a.anrnälningsskyldigheten,frånundantagytterligareföreskrivafår
ledakommersannolikt intebehandlingarsådana attför typer somav

Datalagskommitténintegriteten.personligaiintrång denotillbörligttill
anmälnings-frånundantaskunnavad börexempel somanger som

stöd dennamedmeddelasföreskrifterskyldighet avsomgenom
omfattasendasti dagbehandlingarbestämmelse sådana avsom

föreskrifterellerföreskriftergenerella ettDatainspektionens om
avsnittDatalagskommittén,ansökningsförfarandeförenklat

12.12.2. 3.
detskall ske, ankommerDatainspektionenanmälan tillfalldeI

myndighetellerregeringenpersondatalagenfenligt 51 § som
meddela närmareDatainspektionenbestämmerregeringen att

uppgifteranmäldaförfarandetanmälan och närföreskrifter omom
ändras.

till-tillanmälanskallartikel 19EG-direktivetEnligt enen
innehållaåtminstonesynsmyndighet

eventuelladennesregisteransvariges ochpersondataansvarigesa den
adress,ochföreträdares namn

behandlingen,ändamålen medb
berörsregistreradekategoriereller dedenbeskrivningc somavaven

till dem,hänför siguppgifterkategorierelleruppgifteroch de somav
uppgifternatill vilkakategorierdeellerd mottagaremottagarna av

lämnaskan komma ut,att
land,till tredjeuppgifteröverföringarföreslagnae av

bedömapreliminärtmöjligtdetbeskrivning görf allmän attsomen
isäkerhetenvidtagits föråtgärderdelämpligheten tryggaattsomav

behandlingen.
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överväganden: Att behandlingen personuppgifter totalförsvars-av om
pliktiga, enligt vårt förslag, regleras i särskild lag kan användasen

för Pliktverket skall befrias från skyldighetenett argument att attsom
anmäla automatiska behandlingar till Datainspektionen. dennaI lag
regleras behandlingen personuppgifterna relativt ochnoggrantav
eftersom verksamheten inte omfattas EG-direktivet finns detav
möjlighet föreskriva undantag från anrnälningsskyldighetenatt oavsett
hur bestämmelserna i persondatalagen tolkas. En anmälan Pliktver-av
kets behandlingsâtgärder till Datainspektionen kan tjäna det syftet att
vissa uppgifter verksamheten, inte framgår lagenom som av om
behandling personuppgifter totalförsvarspliktiga, till-görsav om
gängliga för såväl Datainspektionen för allmänheten. Det gällersom
enligt vad följer EG-direktivet vad anmälan skallsom av om en
innehålla adressen till den persondataansvarige, uppgifter om
kategorier personuppgifterna och allmän be-mottagareav av en
skrivning de säkerhetsåtgärder vidtagits. Härutöver kanav som
regeringen eller Datainspektionen utfärda generella föreskrifter attom

anmälan skall innehålla ytterligare uppgifter. Allmänhetens intresseen
information tillgodoses emellertid Pliktverkets behandlingävenav om

undantas från anmälningsskyldighet. Enligt 42 § i förslaget till
persondatalag skall nämligen den persondataansvarige, till ochvar en

begär det, skyndsamt och pá lämpligt lämna upplysningarsättsom om
sådana automatiska eller andra behandlingar personuppgifterav som
inte anmälts till Datainspektionen. Upplysningama skall omfatta det

anmälan skulle ha omfattat. Fördelarna med attsom en annars
Pliktverket lämnar in anmälan till Datainspektionen därmeden synes
små. sådant konstaterandeEtt dock inte tillräckligt skäl förutgör att
persondatalagens huvudregel anmälningsskyldighet frángás.skallom

den fördelenFörutom Datainspektionen anmaning därom fåratt utan
uppgifter Pliktverkets behandling personuppgifter, tordeom av en
amnälningsskyldighet innebära incitament för Pliktverketett att utse

persondataombud. Om Pliktverket väljer persondataom-ett att utse ett
bud bortfaller anmälningsskyldigheten, persondataombudet skallmen
föra förteckning de behandlingar den persondataansvarigeöveren som
genomför och skulle omfattats anmälningsskyldighetsom av om
ombudet funnits.inte Förteckningen skall omfatta åtminstone de
uppgifter anmälan skulle ha innehållit 39 § persondatalagen.som en
Persondataombudet får i enlighet med vad beskrivitssom ovan- -
ställning länk mellan Datainspektionen och Pliktverket och ävensom
mellan Pliktverket och de registrerade, vilket framstår lämpligtettsom

i frågorsamla kompetens Pliktverkets behandlingsätt röratt som av
personuppgifter totalförsvarspliktiga. Enligt EG-direktivet skall ettom
persondataombud "på oberoende sätt kunna kontrollera denett
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Datalagskommittén,DatalagskomntitténEnligtpersondataansvarige.
hos denanställdpersondataombudetI2.I2.2.4 kanavsnitt vara

underordnadalltförfår inte innehapersondataansvarige enmen
måstesjälvständighetpåtill de kravställning med hänsyn som

ställas.
skallpersondataombudPliktverketpåankommer avgöraDet att om

fördelaktigemellertidframstårordningsådaneller inte. En somutses
registrerade.för dePliktverketförsåväl som

befogenheterochtillsynDatainspektionens11.7.2

skall finnasdetföreskriverEG-direktivetArtikel 28 iBakgrund: att
uppgifttillhartillsynsmyndigheternationella attfleraeller somen

territorium bestämmelserdeövervakavarje medlemsstatsinom som
Regeringen hardirektivet.till följdmedlemsstaterna genomantar av

Datainspektionen17696/1996 Dnr. Jujanuariden 18beslut utsett
reglernaföreslagitharDatalagskonunitténtillsynsmyndighet. atttill

ochinstruktionmyndighetensuppgifter förs in iDatainspektionensom
inspektionensbestämmelserinbarapersondatalagendet i tas omatt

Datalagskommittén,tillsynsverksamhetenmedbefogenheter
12.14.J.3.avsnitt

Datainspektionenförföreskrivspersondatalag atttill rättförslagetI
behandlas,uppgifterdetillgång tillfåpå begäranför sin tillsyn som

behandlingenrörandedokumentationochupplysningar personupp-av
lokalersådanatillträde tilldennasäkerheten vidochgifter samt som

Om§.personuppgifter 45behandlingentillanknytninghar av
underlagtillräckligtfåkanefter sådan begäraninteDatainspektionen

vid vitemyndighetenfårlaglig,behandlingen ärför konstatera attatt
påpersonuppgifterbehandlapersondataansvarigeförbjuda den att

Datainspektionen46 §. Omdemlagrasätt än attannat genom
kan kommaellerbehandlaspersonuppgifter attkonstaterar att

påpekandenmyndighetenskallolagligtbehandlas sätt,ett genom
inteGår deträttelse.åstadkommaförsökaförfarandenliknandeeller

myndig-fårriskfylltdet vänta,ellerpåfå rättelse är attsättannatatt
behandlafortsättapersondataansvarigedenförbjudavid vite attheten

Datain-§.dem 47lagrapåpersonuppgifterna sätt än attannatett
myndighetendär ärdet länilänsrättenfår också hosspektionen

påbehandlatspersonuppgiftersådana ettansökabelägen att somom
meddelasutplånande får inteBeslututplånas.skallolagligt sätt omom

tillsynsverksamhetenbeslut iDatainspektionensoskäligt 49 §.det är
förvaltningsdomstol. För över-hos allmän ettöverklagas attfår

§.prövningstillstånd 50krävskammarrättklagande skall tas avupp
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Datainspektionens möjligheter meddela föreskrifter iatt olika
avseenden, säkerhetsföreskrifter hart.ex. redovisats Förovan. en
sammanställning avsnitt 6.7.se

överväganden: Vi har utgått från Datainspektionen skallattovan
tillsynutöva Pliktverketsöver behandling personuppgifterav om

totalförsvarspliktiga se bl.a. avsnitt 9.1.5. Så fallet iär dag och
något bärande skäl i framtiden undanta-demiaatt verksamhet från
Datainspektionens kontroll kan vi inte fimia.

Enligt gällande datalag har Datainspektionen vid sin tillsyn rätt att
erhålla tillträde till lokaler där ADB utföres, få tillgång tillatt
handlingar ADB och föranstaltarör "körning datamaskin".som om av
Vidare skall den registeransvarige lämna de uppgifter rörande ADB

Datainspektionen begär för sin tillsyn 16 och §§17 datalagen.som
Inspektionens rättigheter enligt datalagen alltså iär desammastort sett

föreskrivs i förslaget till persondatalag. Vad gäller Datainspektio-som
befogenheter föreligger viss skillnad mellan gällande ordningnens och

vad föreslagits Datalagskommittén. Om förandetsom av av person-
register lett till otillbörligt intrång i personlig integritet eller det ñmis
anledning Datainspektio-sådant intrång kan uppkomma,att fåranta att

idag, enligt 18 § första stycket datalagen, meddela olikanen typer av
föreskrifter för registret se 6 § datalagen vilka föreskrifterang. som
kan meddelas. Om inte integritetsskydd kan åstadkommas på annat

fårsätt Datainspektionen förbjuda fortsatt förande personregistretav
eller återkalla meddelat tillstånd 18 § andra stycket datalagen.
Datainspektionens föreskrifter och förbud får förenas med vite 18 §
tredje stycket datalagen. När register förs i stridett meddelatmot ett
förbud skall det förklaras förverkat inte sådan åtgärd framstårom en

uppenbart obillig 22 § datalagen. Skillnaderna mellan "förbudsom
fortsatt förande registret"mot och förbud behandlingettav mot av

personuppgifterna på lagra dem"sätt än förefallerannat marginell,att
liksom skillnaden mellan beslut "förverkande registretett ochom av

innebär personuppgifternaett skall utplånas".att Datalagen ochsom
persondatalagen skiljer sig emellertid vad gäller Datainspektionens
möjligheter ingripa de sk. statsmaktsregistren.att Enligt datalagenmot
får Datainspektionen meddela föreskrifter för statsmaktsregistren
endast i den mån det inte står i strid med beslut regeringen ellerav
riksdagen. Datainspektionen får aldrig förbjuda fortsatt förande ettav
statsmaktsregister. Om Datainspektionen riksdagenattanser en av
eller regeringen beslutad föreskrift bör ändras eller statsmakts-att
registret inte längre bör föras, har inspektionen fram-göraatt en
ställning detta se 1973:33 144. förslagetI till personda-om prop. s.
talag ingen skillnadgörs på behandlingar personuppgifterav som
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befogenheterDatainspektionensandra.ochstatsmakternabeslutats av
före-skallverksamhetenbeslutatdesamma attär oavsett vem som

Datainspektio-finns inärvarandeförinskränkningarkomma. De som
intei detbottnarstatsmaktsregistrenvad gällerbefogenheter attnens

beslutstatsmakternaskaninspektionen överprövalämpligt attansetts
ff..1973:33 93se s.prop.

DatainspektionenbestämmelsegenerellinteVi attatt omenanser
statsmakternamed vadi stridstårföreskriftermeddelafårinte som

missförhållandenfinnerDatainspektionennödvändig. Ombeslutat är
börbeslut,statsmaktemasändringar itillendast kan rättas genomsom

framställningartillhänvisad görai daginspektionen attvarasom --
detta.regeringentill om

personuppgifterbehandlingoch övrigaregistreringPliktverkets av
personal-totalförsvaretsnödvändig förtotalförsvarspliktiga är attom

skallDatainspektionenrimligtinteskall klaras. Detförsörjning är att
statligpersonuppgifter ibehandlingförbjudamöjlighetha enatt av

finnaskulleinspektionenvikt, attsådanverksamhet även omav
troligtförefaller inteolagligt Detbehandlades sätt.uppgifterna ett

förbjudaDatainspektionenförskulle uppkommabehov attettatt
förutsätteråtgärdsådanpersonuppgifter. EnbehandlaPliktverket att

olagligtuppgifternabehandlatPliktverketdels ettpraktikeni att
Datainspektio-frånpåpekandeneftersiginteverketdels rättatsätt, att

behandlingPliktverketsbetydelsedentankeMed person-avnen.
lagstiftningenvi docktotalförsvarSverigesför attuppgifter har anser

verksamheten.möjlighetDatainspektionenbör att stoppainte geens
i lageninnehålletdetundantagsbestämrnelsedärförföreslårVi aven
sådanttotalförsvarspliktiga. Ettpersonuppgifterbehandling omavom

ocksåvilketföreskriver, ärEG-direktivetvadi frånavvikerundantag
fördvs.totalförsvaretverksamhet rörförmöjligt ensomen -

direktivet.omfattasinteverksamhet avsom
ansökalänsrättenhosmöjligheterDatainspektionens att om

gällaolagligt börsättbehandlatsuppgifterutplåning ettsomav
frågadetSkulletotalförsvarspliktiga.uppgifterför omäven varaom
totalför-karaktäromfattning ellersådanuppgifter attutplåning avav

utplåningbesluttordeverksamhet,hotat ett ansesär omsvaret som
andra§49meddelas seinte kommadärföroskäligt och attsom

persondatalagen.stycket
befogen-DatainspektionensuppmärksammasdetbörSlutligen att

behandlingall olagligvidgällerpersondatalagenenligtheter av
persondatala-medi stridbehandlingvidinte barapersonuppgifter och

vadskillnadtillomfattasSålundabestämmelser. mot somgens -
behandladefelaktigtfâmöjligheterenskildesdengäller för att

för sigi och över-behandlingkorrigeradeuppgifter även som-
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med vad persondatalagen föreskriverensstärnmer står i strid medmen
bestämmelser i särskild registerförfattning jfr avsnitt 11.5 ovan.en

Övriga11.8 ibestämmelser persondatalagen

överväganden bevarande och gallring personuppgifter,rörsom av
sekretess, sanktioner straff och skadestånd Övergångsbe-samt
stämmelser, redovisas nedan i kap. 13-16.

Förslaget till persondatalag innehåller vad redovi-utöver som ovan
i detta kapitel och vad vi enligt förra stycket åter-utöversats som

kommer till, spridda bestämmelser behandling personuppgifterom av
vi inte funnit anledning gå in på antingen därförnärmare,att attsom

de inte berör Pliktverkets verksamhet eller därför det saknasatt
anledning undantag för Pliktverkets del. fullständig-överväga Föratt
heten redovisas här vilka bestämmelser i persondatalagen detta gäller:

11 § Förbud direkt marknadsföringmot
Personuppgifter får inte behandlas för ändamål direktrörsom
marknadsföring sedan den registrerade hos den persondataansvarige
skriftligen har anmält han eller hon sig sådan behandling.motsätteratt

12 återkalla§ Rätt samtycke till behandlingatt
l de fall där behandling personuppgifter bara tillåten efterärav
samtycke har den registrerade helst återkalla lämnaträtt näratt ettsom
samtycke. Därefter får ytterligare personuppgifter den registreradeom
inte behandlas. registrerad inteEn har vad ochutöver sagtssom nu
vad följer 11 § sig sådan behandlingrätt motsättaattsom av av
personuppgifter tillåten enligt persondatalagen.ärsom

29 slippa§ Rätt automatiserade beslutatt
Ett beslut har rättsliga följder för fysisk ellersom en person annars
märkbart påverkar denne får grundas enbart på automatisk behandling

personuppgifter, vilka avsedda bedöma egenskaper hos denär attav
berörda bara den berörs beslutet har möjlighetpersonen, om som av

på begäran få beslutet på manuellomprövat väg.att
kommissionensI förklaring till artikel 15.1 i EG-direktivet, som

ligger till grund för denna bestämmelse i persondatalagen, framhålls
det skall fråga beslut grundar sig enbart påatt ettvara om som

automatisk databehandling. Det förbjudet, enligt Datalagskom-ärsom
mittén Datalagskommittén, 3.8,avsnitt slaviskt följa detär att
resultat har producerats för automatisk databehand-ett systemsom av
ling. Den automatiska databehandlingen kan vidstödettvara
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får inte slutresultatetbeslutsfattandet, behandlingen utgöra utanmen
mänsklig bedömning.finnas fördet måste utrymme en

totalförsvarspliktiga grundasPliktverkets beslut inskrivning avom
databaseradeframkommit vid de i och för sigdel på vadtill stor som

be-enskilde, inslaget mänskligundersökningarna den men avav
och inskrivningsförrättarefrån läkare, psykologerdömning ärt.ex.

strider inte förbudetPliktverkets arbetssättbetydande. motmot
utredningen.såvitt framkommit underautomatiserade beslut,

Överföring utanföruppgifter EG§§33-35 av
personuppgifterförbjudet föraHuvudregeln det överärär attatt som

Europeiskainte ingår itredje land, dvs.behandlas till stat somen
ekonomiska sarnarbetsom-till Europeiskaunionen eller anslutenär

och såvälangivna i persondatalagenrad undantag timisrådet. En
Datainspektionenregeringen så bestämmerregeringen som om --

ytterligare undantag.får föreskriva
tredje landPliktverket tillpersonuppgifter frånNågot utflöde av

internationel-Skulle det utökadeuppgift inte i dag.förekommer enligt
motivera undantagcivila områdetpå det militära ellersamarbetet

persondatala-ifinns detpersondatalagens bestämmelserfrån utrymme
sådanaDatainspektionen föreskrivaregeringen ochför attgen

§ persondatalagen.undantag se 35

behandlingarsärskiltintegritetskänsligaanmälan förObligatorisk41 §
personuppgifterbehandlingarfår föreskriva vissaRegeringen att av

intrång i denför otillbörligtsärskilda riskerkan innebärasom
till-förhandskontroll tillförintegriteten skall anmälaspersonliga

Sådanbehandlingen påbörjas.veckor innansynsmyndigheten tre
persondataombudskall skeanmälan även utsetts.om

be-förhandskontroll innebärförBestämmelsen anmälan attom
förrän Datainspektionen lämnatsfår i gånghandlingen inte sättas

förhands-Datainspektionen vid sinden. Omtillfälle kontrolleraatt
behand-personuppgifter kan kommafram tillkontroll kommer attatt

vidinspektionen ingripa,olagligt kanlas på sätt, attytterstett genom
Enligtbehandlingen.påbörjapersondataansvarigevite förbjuda den att

12.12.2.5 kanDatalagskommittén, avsnittDatalagskommittén en
registerförfatt-med särskildaske i sambandförhandskontroll sägas att

Datainspek-eftersomregeringenriksdagen ellerbeslutasningar av -
författningarmed sådanahörs i sambandregelmässigttionen att

ifrånVi utgår1993/941217.Jfr kap. 2 § RFbeslutas 7 samt prop.
kommerutredningsarbeteförslag dettade attäven utmynnaratt som

Bestämmelsersynpunkter.Datainspektionen förtillställas om
Pliktverketsaktuella vidförefaller därför inteförhandskontroller
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omfattastotalförsvarspliktigapersonuppgifterbehandling somomav
lagförslag.vårtav
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12 Pliktverkets ADB-register över

totalförsvarspliktiga

Inledning12.1

Den mängd personuppgifter Pliktverket skall behandla i sinstora som
verksamhet medför måste användas.ADB När registreringatt av
personuppgifter sker med hjälp ADB uppkommer särskilda riskerav
för intrång i de registrerades personliga integritet. harDen som
tillgång till ADB-register har i princip obegränsade möjligheterett att
söka bland uppgifterna och sammanställningar olika slag.göra av
Särskilda föreskrifter, begränsar möjligheterna antecknaattsom
personuppgifter i ADB-register uppgifteroch skyddar desom som
finns därför motiverade.där, är

Registerinnehåll12.2

Förslag: I lagen behandling personuppgifter totalför-om av om
svarspliktiga uttömmande beträffande vilkaanges personer

fåranteckningar i Pliktverkets ADB-register totalför-göras över
svarspliktiga och personuppgiftervilka fårtyper av som an-
tecknas.

Personuppgifter skall få antecknas i ADB-register totalför-över
beträffandesvarspliktiga endast den aktuell för mönstringärsom

har tagits i anspråk för totalförsvarets räkningmotsv., genom
avtal, beslut krigsplacering eller skall utförasätt,annatom
särskild uppgift höjd beredskap eller vissvid på grund kompe-av

viktig för totalförsvaret. skall uppgifter fåDessutom vissaärtens
antecknas den närstående redanuppgettsom som som av en
registrerad, bland uppgifter åberopats registre-nämns som av en
rad eller fattat beslut, handlagt ellerärende gjort joumalanteck-
ning rörande den registrerade.

13 punkter i lagen vidare de olikaI typeranges av personupp-
gifter får förekomma i ADB-register totalförsvarsplikti-översom

Pliktverket uppgifterna förallt under förutsättning behöverattga,
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fastställts avsnittde ändamål 11.2. Regeringen skallsom ovan
ytterligareha möjlighet föreskriva begränsningar vadatt av som

får registreras.

fåvad bör antecknas i ADB-12.2.1 Allmänt ettom som
register totalförsvarspliktigaöver

till totalförsvaret detBakgnmd: Vid uttagning personal ärav
första hand Pliktverket harnödvändigt den ansvarige iatt - -

personuppgifter beträffande detillgång till omfattande underlagett av
totalförsvarspliktiga. basuppgifter och adressFörutom som namn m.m.

förmågaenskilda hälsa ochmåste uppgifter finnas de personernasom
kriminellt belastadeSäkerheten kräveri olika avseenden. t.ex. att

vidare kännakänsliga befattningar. Pliktverket måsteintepersoner ges
faktiska hinderoch önskemål liksomden enskildes intressentill egna

harBeträffande den personalhennes tjänstgöring.för hans eller som
skyldighetenvid höjd beredskapuppgift inom totalförsvaret utan atten

totalförsvarsplikt avsnittsig påfullgöra uppgiften grundaratt se-
vissatillräckligt medtorde det emellertid oftast10.2 varaovan --

adress, befattning, kompetensbasuppgifter personnummer,om nanm,
etc.

ordnasamla in ochinse Pliktverkets intresselättDet är attatt att av
enskildeskonflikt med den kravADB-register kan komma iuppgifter i

för personliga integriteten.på skydd den

överväganden: denödvändig förPliktverkets verksamhet är att
erhålla personal harbemarmingsansvariga enheterna skall som

krissituationer.uppgifter i krig och andrafullgöra sinakapacitet att
till säkrarikets skydd ochsyftar tillVerksamheten att attatt garantera

under exceptionellaupprätthållssamhällsfunktionerviktiga även
fungerardenna verksamhetkollektiva intressetförhållanden. Det attav

måstedärför Pliktverketutgångspunktmycket starkt. En ärär att
för verksamhetenpersonuppgifter krävsbehandla detillåtas attsom

Pliktverket måstehög nivå.upprätthållas kvalitativtskall kunna en
funktionelltpå effektivt ochbehandla uppgifterna sätt,också kunna ett

uppgifterna måste kunnatidigarevilket innebär nämnts attsom --
Även redovisningförADB-register.automatiskt, ihanteras av

förplikt krävs det ADBmedtotalförsvarspersonal inte är uttagnasom
skallför de snabbtaktuellauppgifterna ordnade ochhålla samt attatt

behov.kunna fram vidtas
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Vad innebär inte kravet skydd för den registre-sagts attsom nu
rades personliga integritet skall åsidosättas. Tvärtom det viktigtär att
register det slag Pliktverket för register med känsligaav som -
uppgifter del befolkningen regleras vadstor noggrantom en av -
gäller innehållet. En generell fullmakt till den persondataansvarige att
bestämma registerinnehållet kan på sikt resultera i registret kommeratt

innehålla uppgifter inte nödvändiga bedömsäratt som men som vara
Så får det inte Visserligen tillåter förslaget till"bra ha".att vara.

persondatalag inte behandling fler uppgifter vadän ärav som
nödvändigt med till ändamålen med behandlingen förstahänsyn 9 §
stycket bestämmelse emellertid enligt vår mening inteDenna är
tillräcklig för det på från integritetsskyddssynpunkt säkert sättettatt

fastställas, går för vad får registrerasskall kunna gränsernavar som
föreslår därför det i lagen behandlingPliktverket. Vi attav om av

personuppgifter totalförsvarspliktiga preciseras och i principom
uttömmande vilka uppgifter eller kategorier uppgifteranges av- -

Pliktverkets ADB-register totalförsvarsplik-får förekomma i översom
dvs.tiga. register planeras bli med PLIS,Detta utgöra ettsynonymt

emellertid olämpligt i lagenda register. förefallerDet nämnaatt
form. framtiden kan lösning med flera registerregistret i bestämd I en

vårt lagförslagväljas. skall återigen framhållas vi ikomma Det attatt
jämställer har uppgift inomtotalförsvarspliktigamed personer som en

deras skyldighet fullgöratotalförsvaret vid höjd beredskap, attutan att
sig på totalförsvarsplikt.uppgiften grundar

uppgifter ADB-register totalförsvar-på skydd för iKraven överett
självfallet mycket högt ställda. Pliktverketsspliktiga måste Attvara

personuppgifter medföromfattande registreringverksamhet kräver av
personliga integritet måste tillgodosesskyddet för den enskildesatt

begränsningar åtkomstensåväl tekniska åtgärder legalasom avgenom
Även skydd,försvarssekretessen motiverar starkttill uppgifterna. ett

registrerades befattningar och krigsplace-för uppgifter vissat.ex. om
ringar.

fâ förekomma12.2.2 Beträffande vilka skall detpersoner
uppgifter registreti

mellan 16 ochTotalförsvarsplikten omfattar allaBakgnmd: personer
del dessaiSverige avsnitt 7.1. En70 år bosatta se ärär stor avsom

totalför-i anspråk för uppgifter inomemellertid inte förhand tagna
totalförsvaret grundvidare personal inomDet finnssvaret. som av

totalförsvarspliktintebestämmelser i författningavtal eller som avser
uppgifter vid höjd be-eller utföra vissaskyldiga tjänstgöraär att
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personalkategorien kan ha denredskap. sist nämndaDen övrepasserat
totalförsvarsplikten medlemmar frivilligor-åldersgränsen för t.ex. av

efter ålder vissaganisationer kvarstår 70 års och harsomsom
organisationens krigsorganisation.uppgifter i

överväganden: hållaför sin verksamhet intePliktverket behöver ett
uppgifter alla kan kommabefolkningsregister medallmänt attom som

Uppgifter vilkatjänstgöring i händelse krig.tilltas ut somav om
fråni fråga kan hämtasåldersintervall kan kommatillhör det som

totalförsvarspliktigavid behov. ADB-registerRiksskatteverket över
påsådanainnehålla uppgifterbegränsas tillbör att somom personer

totalförsvarets räkning elleri anspråk föreller sätt ärannat tagnaett
särskildaktuella för mönstring,skrivits ininte ärännu mensom

utredning.mindre omfattande Detantagningsprövning eller ärannan
tillräckligt uppgifter finns dessabedömningenligt vår att om personer

huvudsakliga arbetsupp-utföra sinaPliktverket skall kunnaför att
krigsplacera totalförsvars-skriva in ochnämligengifter, mönstra,att

Uppgifter detotalförsvarets personal.redovisapliktiga attsamt om nu
uppgifter andravissa begränsadei sinberörda kan utgörastur omav

personer.
fåuppgifteranförda börbakgrund detMot om personennuav

fall:i följandetotalförsvarspliktigaADB-registerantecknas i överett

omfattandeeller mindreaktuell för mönstringeller honOm han är
eller särskild antagnings-totalförsvarspliktenligt lagenutredning om

värnpliktfullgöraför kvinnormöjlighetenligt lagenprövning attom
grundutbildning.med längreeller civilplikt

pliktpersonalenuppgifterregistrerabehöver kunnaPliktverket om
normalt skerpåbörjas, vilketpersonärenderedan när ett genom

inledasärende kan ocksåRiksskatteverket.från Ettavisering genom
ochPliktverket lämnarkontakt medenskilde självden taratt upp-

tillinställa sigförhindradeller honhanlysningar, är attt.ex. attom
period ellervissutredning underellermönstring omenannan

sådan kontakt kantjänstgöring.beträffande sin Enönskemålsärskilda
därmedsida ochfrån Pliktverketsåtgärdermedföra krav på senare

förMed "aktuellpersonuppgifter behöverinnebära att sparas.
föralltinom intehär allamönstring etc. som enpersoneravses

utredningföremål för sådankan bliframtid skall elleravlägsen som
åtgärd ellerförnågot aktualiseratsoch påi punkt 1 sättnämns ensom

detNaturligtvis krävsPliktverkets sida.ställningstagande frånett
fall. Enbartvarje enskiltregistrering ifinns behovockså det ettatt av

vissinnehållet iangåendeenskild,förfrågan från t.ex. enenen
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vapenfri tjänst, skall inteförutsättningarna förutbildning eller om
eller hon antecknas i registret.föranleda hanatt

påavtal, beslut krigsplacering ellereller honOm han genom om
anspråk för totalförsvaret.tagits isättannat

anställda inom civilinom Försvarsmakten,Härmed anställdaavses
sin arbetsgivareeller motsvarandeverksamhet krigsplacerats avsom

frivilligorganisationeranställningsavtalet, medlemmar imed stöd av
visstanspråk ställas tillhar tagits imil., att organsgenomsom

har någonFlertalet dessaför försvarsändamål.förfogande personerav
därmedpunkt och harför utredning i lvarit aktuellagång avsessom

stöd den punkten. Förregistret redan medantecknas ikunnat attav
anspråk förtagits iuppgifter ocksåantecknakunna om personer som

utredning, krävsgenomgått sådanhatotalförsvaret attutan en
ianspråk-gälla kvinnortillägg. kanemellertid detta Det ärt.ex. som

frivilligorganisation,ellersin arbetsgivaretagna men somav enav
utredningsât-varit aktuella förmed civilplikt och inteinte inskrivnaär

gärder.
Även eller före dettautlänningarandravissa t.ex.sompersoner, -

placering i totalförsvareterhållitmedborgareutländska utanensom-
punkt fångas upp"utredning igenomgått sådanhaatt som avses

förevarande punkt.av

höjd beredskapsärskild uppgift vidskall utförahan eller honOm
viktig för totalförsvaretkompetenspå grund visseller ärav

sådana harpunkti första ledet i denna ärPersoner somavsessom
höjduppgifter vidbegränsadefrivilligt åtagit sigellerålagts --

totalförsvaretsegendom tillställa vissberedskap, attt.ex.som
den lagenmed stödförfogandelagen ochenligtförfogande av

förordningar.meddelade
förekommeri daghand deledet i förstaAndra personer somavser

sjukvårdspersonal INTE-ochhälso-Socialstyrelsens registeri över
dettadriftenPliktverket skallavsnitt 8.4.8. övertaGER, avovanse

delförasbedömas, kommersåvitt kanregister att avsom ennusom,
ADB-registermed Pliktverketsintegrerat överPLIS och sålunda vara

Pliktverkets"INTEGER-delentotalförsvarspliktiga i övrigt. I av
antecknasuppgifternödvändigtkan detregister att personeromvara

beslutformelltdvs.yrkeskompetens,grund derasenbart utan attav
räkning. Upp-huvudmansanspråk för vissdem ifattats att taom
inventarieför-personalkategori kandenna utgöragifterna sägas enom

krigssituation inanvändas för i sättaskall kunnateckning att ensom
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sjukvårdspersonal, där den bäst behövs. Registreringhälso- och enav
på grund eller hennes kompetens bör endastenbart hansperson av

framstår synnerligen viktigt för totalförsvaretsförekomma då det som
uppgifterna tillgängliga. bestämmelse vifunktion ha Denatt som

föreslår nedan avsnitt 12.2.4 regeringen skall kunna begränsaattom
totalförsvarspliktiga bör bl.a.innehållet i ADB-register överett

fall härför föreskrifter i vilka registreringutnyttjas att somge om
får förekomma.avses

redan registrerad närståendeOm han eller han uppgettsav en vara
och höjd beredskap råder.till denne

uppgifter närstående till dem tjänstgörofredstider behöverI om som
finnas tillgängliga. för besked skall kunnainom totalförsvaret Detta att

någon eller och förtill skadatslämnas rätt attstupatperson om
tillhörigheter skall kunna sändas tillpersonliga rätt mottagare.m.m.

finns vid grundut-uppgifter närstående redanvisst behovEtt av om
så framträdande i fredstid detbildningen. Behovet dock inte ärär att

vilka står den totalförsvars-uppgifter ellermotiverat att somom vem
ADB-register.Pliktverkets Detantecknas i ärpliktige närmast

utbildningsansvarigauppgifter då finns hos dentillräckligt sådanaatt
enheten.

totalförsvarspliktigaADB-registerUppgifter närstände i överom
dende inte åtkomliga medbör skyddas på det änsättet är annatatt

sökbegrepp.totalförsvarspliktiges personnummer som

åberopas denbland uppgifterhan eller honOm nämns som av
registrerade.

ellertotalförsvarspliktig inför mönstringeninte ovanligtDet är att en
anständ ochrycka till grundutbildning begärdet dags inärnär att

på sinfamiljeskäl eller hänvisar till situationenhärvid åberopar t.ex.
uppgifterkan det bland dearbetsplats. dessa sammanhangI som

och andratotalförsvarspliktige förekommadenlämnas namnav
beträffande familjemedlemmar elleruppgifter andra t.exom personer,

också frågafrån arbetsgivaren. Det kani form intygett omvaraav
Även uppgifterdessafrån utbildningsanstalt.från läkare ellerintyg en
totalförsvarspliktigaADB-registeri Pliktverketsbör kunna översparas

åstadkommas.handläggning skall kunnarationell och säkerför att en
tillåtetinteavsnitt 12.5 bör detutvecklas nedan iSom attvara

Pliktverketssökbegrepp. intressanta ianvända uppgifterna De ärsom
registreraduppgifter hänförliga till vissenbartverksamhet ensom

totalförsvarspliktig.
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Om han eller hon handlagt ärende, fattat beslut eller gjort
journalanteckning beträjjünde den registrerade.

I vissa fall måste uppgifter och titelom namn m.m. personer som
utfärdat intyg, ställt diagnoser, handlagt ärenden eller vidtagit liknande
åtgärder rörande den totalförsvarspliktige kunna fram. Det liggertas
inte minst i den totalförsvarspliktiges intresse tillförlitligheteneget att
och värdet dessa åtgärder kan kontrolleras och bedömas. Det ärav
naturligt följer oftastoch de aktuella yrkesroller attav personernas
handlingar de utfärdar kan komma registreras och/ellerattsom
behandlas med automatik. I ADB-register totalförsvarspliktigaöverett
bör uppgifter handlagt fattatärenden och beslut rörandeom vem som
den registrerade hos Pliktverket och andra myndigheter utförsom
utredningar de totalförsvarspliktigas förhållanden kunna antecknas.om

uppgifterDessutom bör gjort journalanteckningar vidom vem som
utbildningsenheterna kunna in i registret jfr avsnitt 12.3.tas

skall framhållasDet det naturligtvis sig mycket begrän-röratt om
sade uppgifter titel och tjänsteställe, jämte tidsangivelsersom nanm,
för eventuella beslut avsnitt. I likhet med vad gäller förse nästa som
uppgifter anhöriga m.fl. bör uppgifter de aktuellaom om nu per-

i princip endast åtkomliga den totalförsvars-attsonerna vara genom
pliktiges används sökbegrepp i ADB-registret.personnummer som

Vilka12.2.3 personuppgifter skall få antecknas i registret

Bakgnmd: Av avsnitt 7.2 framgår omfattningen de ut-ovan av
redningar i dag och vilka personuppgifter därvidgörssom som
inhämtas Pliktverket för bedömningen totalförsvarspliktigasdeav av
tjänstbarhet och lämplighet i olika lämnas detavseenden. Härutöver
på den registrerades andra initiativ, in ytterligareeller personers
personuppgifter. behövs vissa uppgifterDessutom admini-rörsom

för handläggningenstration ärenden de registreradesrörm.m. av som
tjänstgöring.

överväganden: Sammanfattningsvis vi den bedömningen igör att
alla de uppgifter inhämtas måste antecknas i ADB-stort sett som

register för Pliktverkets verksamhet skall kunna utföras pâatt ett
effektivt Till skydd för den registrerades integritet det ändåsätt. är
angeläget i lag för registreringen uppgifter såatt ange ramarna av

möjligt. Verksamheten får dock inte låsas fast på sådantnoggrant som
varje justering eller tillägg måste godkännas riksdagen.sätt att av

Utvecklingen det tekniska området kan innebära det.ex. att
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befattningshavare skall ha i dag inte desammaegenskaper viss ären
kravproñler ochi befattningar med kan tillskapasNya nyamorgon.

tillmäts någon betydelse kan sigegenskaper i dag inte visasom vara
för tjänstbarhetsbedömningen i framtiden. målsättningväsentliga En

de uppgifter skall få registreras.bör i lagenatt typerange av somvara
specifika och från den enskildes synpunktvissa fall, där frågaI är om

det gälleruppgifter, kan lagen exakt,känsliga närt.ex.vara mera som
register eller medborgarskap.uppgifter polisens omur

gäller innehåll i ochdessa överväganden vadbakgrundMot stortav
uppgifter Pliktverketuppställning dedetalj eringsnivå, bör över somen

totalförsvarspliktiga för de iADB-registerfår anteckna i överett
följandeangivna ändamålenavsnitt 11.2.1 sätt:utse

adress, telefonnummer ochUppgifter namn,om personnummer,
folkbokföringsort.

skallbehövs för den enskildebasuppgifterUppgifterna sk.är attsom
delges kallelseridentifieras, informeras,kunna m.m.

föreller utredning,hinder för mönstringUppgifter annanom
iansprâktagande denkrigsplacering ellerutbildning eller för annat av

totalförsvarets räkning.registrerade för

ellerhinder kan förekomma,i princip alla temporäraHär somavses
påförtidspension, intagningsjukdom, utlandsresa,permanenta;

Uppgifternavårdinrättningkriminalvârdsanstalt eller ärm.m.
skallpersonalförsörjningbemarmingsansvarigasnödvändiga för deatt

mönstringsför-Pliktverkets planeringoch förkunna garanteras av
repetitionsutbildningar.grund- ochinryckningsresor tillrättningar och

familjeförhållanden denUppgifter boende- och samt omom
skallför Pliktverketuppgiften behövsregistrerades försörjning, attom

1995:239enligt förordningenáliggandenkunna fullgöra sina om
totalförsvarspliktiga.förmåner till

totalförsvarspliktig under vissa förut-dagersättning harUtöver en
familjepenning,ersättning i formtill ekonomisksättningar rätt av

familjebidragbegravningsbidragochbostadsbidrag, näringsbidrag
totalförsvarspliktiga.förmåner tillförordningenenligt kap.7 om

myndigheter medbeslutsfattandeförsePliktverket har skyldighet att
familjebidrag.tillför bedömningende uppgifter behövs rättenavsom

viss bidragsersättningoch betalaockså beslutaPliktverket kan utom
förordning.närrmdastöd enligt 8 kap. 3 §ekonomiskt
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Det skall anmärkas det krävs den enskilde ansöker bidragatt att om
för frågan skall registreringEn uppgifter med stödatt tas upp. av av
denna punkt förutsätter sålunda fråga bidrag initierats denatt om av
totalförsvarspliktige själv.

Uppgifter utbildning, anställning, kunskaper, färdigheter, anlagom
och intressen har betydelse för bedömningen den registreradessom av
användbarhet inom totalförsvaret.

Uppgifterna skall tjäna underlag för den totalför-avgöraattsom om
svarspliktige fyller kraven för viss befattning eller uppgift,en

kunskapsmässigt och han eller hon har de anlag och denrent om
motivation krävs. Här uppgifter formell utbildningt.ex.som avses om

viss eller avlagt körkortsprov, kunskaper i övrigtsom examen
simkunskaper, språkkunskaper från vissetc. verksamhet t.ex.vana
sjövana eller från viss yrkesverksamhet, fritidsintressen kansom vara
relevanta t.ex. orientering, skidåkning, i frivilligengagemang
försvarsorganisation frånresultat de kunskapsproväven ochsamt
anlagstest utförs vid mönstringsförrättningen motsv.. Ensom
fullständig uppräkning vad kan under denna punkt ärav som rymmas
omöjlig Avgörande för uppgiften får registreras dengöra. äratt attom
har betydelse för bedömningen vilka uppgifter den totalförsvar-av
spliktige kan utnyttjas för.

denFör personal ianspråktagen arbetsgivaren, ellerärsom av som
kan tänkas bli det i krigssituation, hälso- och sjukvårdsperso-t.ex.en
nal INTEGER, 8.4.8 och under punkt föregående3 ise ovan
avsnitt, det nödvändigt uppgift anställning finns tillgänglig.är att om

inomPersoner denna personalkategori regel inte skyldigaär attsom
tjänstgöra grund totalförsvarsplikt på grund vadutanav av som

i anställningsavtal.deras Som redovisassägs i avsnitt 10.2ovan
jämställer vi emellertid sådan personal med totalförsvarspliktiga i vårt
lagförslag.

Uppgifter fysisk och psykisk hälsa och förmåga dejämteom
uppgifter ligger till grund för bedömningen denna del.isom

Uppgifterna den enskildes hälsa och psykiska och fysiska statusom
tillhör viktigastede allra vid bedömningen vilken befattning hanav
eller hon lämpad för. Tjänstgöringen inom totalförsvaret oftaär är
förenad med påfrestningar det vanliga såväl fysiskutöver av som
psykisk Inte minst för den totalförsvarspliktiges skull ärnatur. egen
det nödvändigt fullständigt och tillförlitligt material finns i dessaatt ett
delar. Utöver slutsatserna behövs underlag vadvisar be-ett som
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medfall det blir aktuelltsig på, för detdömningama grundar
tjänstgöringen.undervårdinsatser

ellerregistrerade svensk medborgare inte.Uppgift den ärom

registrera-utsträckning denför fastställa i vilkenUppgiften behövs att
totalför-bestämmelsernatjänstgöra grundde skyldigär att omav

verksamhetför Pliktverketssvarsplikt avsnitt 7.1. Detse ärovan,
svensk medborgareregistrerademed information dentillräckligt ärom

inneharregistrerad utlärmingmedborgarskapVilketeller inte. en
indärför inte heller förasskalli sammanhanget ochsaknar betydelse

i registret.

totalförsvars-för brottmålUppgifter utgången i motansvaromom
totalförsvarsplikt.lagen10 kap. I-5plikten brott mot om

dels vidPliktverkets verksamhetunderlag iUppgifterna behövs som
eller plikttjänst-mönstringskall kallas tillnågon intebeslut attom

inte kommereller honhandärför det kangöring attantas attatt
10inskrivningen seeller civilpliktden värnpliktfullgöra avsersom

be-totalförsvarsplikt, dels vidlagenförsta punktenkap. 8 § om
befattning.lämplig för vissfrågaihuruvidadömningen ärpersonenav

§i 19för brottregistrerade dömtsUppgifter denatt som angesom
196938.polisregisterkungörelsenfemte stycket

Rikspolisstyrelsens registerutdragfår på begäranPliktverket ur
förinskrivnain ellertotalförsvarspliktiga skrivsbeträffande ärsom

tillgrepps-våldsbrott,vissa brottomfattar endastvärnplikt. Utdragen
och behövsvapenlagen m.m.brottnarkotikabrott,brott, mot som

lämplighet. Itotalförsvarspliktigesdenvid bedömningenunderlag av
registreradeantecknas denendast fåADB-register börPliktverkets att
utvisa vilketbör inte fåAnteckningennågot dessa brott.dömts för av

Anteckningenutdömts.påföljdfrågan eller vilkenbrott det är somom
vederbörandetill varförförklaringvarning och/ellerskall tjäna som en

värnplikt.skrivits in medinte
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Uppgifter den registrerade genomgått säkerhetsprövningattom
enligt säkerhetsskyddslagen 1996:627, för vilken säkerhetsklass
prövningen skett resultatet denna.samt av

För tillträde till vissa befattningar inom totalförsvaret krävs denatt
totalförsvarspliktige genomgått säkerhetsprövning. Prövningen syftar
till klarlägga i fråga kan lojal och pålitligatt antasom personen vara
från säkerhetssynpunkt. Prövningen sker för verksamheter i olikatre
klasser, där säkerhetsklass frånl den säkerhetssynpunkt mestavser
känsliga verksamheten verksamhet där den deltar i storsom om-
fattning får del uppgifter omfattas sekretess och ärav som av av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Prövningen förutsättersom-

frånsamtycke den enskilde består i kontroll polisregister och,mot-
för säkerhetsklass ochl särskild personutredning. Pliktverket
behöver information huruvida prövning har för vilkenägtom rum,
klass prövningen skett och den registrerade klarade prövningenom
eller inte, allt för upprätthålla kontinuerlig kontroll och minskaatt en
riskerna för onödiga omprövningar. Däremot behövs inte de uppgifter

legat förtill grund bedömningen.som

10. Uppgifter vad bestämts vid inskrivning enligt lagenom som om
totalförsvarsplikt eller lagen möjlighet för kvinnor fullgöraattom
värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning.

Vid inskrivningen bestäms vilken befattning eller befattningtyp av
totalförsvarspliktigeden skall utbildas till, tid och plats försom

grundutbildning regelsom grundutbildningens längd. Alterna-samt
tivt kan inskrivningsbeslutet innebära den registrerade placeras iatt en
utbildningsreserv. Uppgifterna grundläggande för Pliktverketsär
verksamhet och självklara i ADB-register totalförsvarspliktiga.överett

11. Uppgifter krigsplacering, ianspráktagande denannatom av
registrerade för totalförsvaret eller särskild uppgift han eller honsom
skall utföra vid höjd beredskap.

uppgifterDessa nödvändiga för Pliktverkets redovisningär av
totalförsvarets personal. uppgifterna liksom de i 10 angivna,är, p.
centrala och givna i register förevarande slag.ett av

12. Uppgifter tjänstgöring inom totalförsvaret betyg, vitsord,samtom
förordnanden och utmärkelser hänföra till denna.är attsom
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denkontinuerliga bedömningdenbetydelse vidUppgifterna är avav
inför beslutnödvändiglämplighettjänstbarhet ochregistrerades ärsom

vidareutbildningkrigsplacering, m.m.om

åberopasförhållanden övrigtipersonligaUppgifter13. avsomom
inomhennes tjänstgöringhans ellerregistrerade, deden rörom

totalförsvaret.

fastställaslåter siguppgifterna,angivna1-12de iUtöver somp.
skiftandepersonuppgifterPliktverket delkonkret,relativt tar avav

gällerärendenhandläggningenbetydelse vidhakanslag somavsom
uppgifterhandsig i förstatjänstgöring. Detregistrerades rörde om

för olikagrundregistrerade självadeåberopas typer avsomavsom
elleruppskovtjänstgöring,frånbefrielseframställningar, t.ex. om

teoretisktUppgifterna kanbefattning.till vissuttagningönskemål om
enskilde självdenupprättadehelst. kanvad Debestå i avvarasom

läkare ellerarbetsgivare,frånintygeller utgöras person,annanav
skall kunnadetta slagframställningförälder. För attt.ex. avenen
nödvändigti praktikeneffektivt detochpå säkert ärbehandlas sättett

med tanketillåtetocksåbörregistreras. Dettauppgifternaatt vara
registreradespå denPliktverkettilluppgifterna lämnats egetatt

initiativ.
uppgifterdesig mångadet visagranskning kanVid att somaven

bedöm-förbetydelsesaknari praktikenenskildedenåberopas av
tjänst-möjligheterellerskyldighetereller henneshans attningen av

denuppgifterna åberopatsoch medtotalförsvaret. Iinom attgöra av
isaknar relevansdepåstådock svårtdetenskilde själv attär att

denIför behandlingenändamåltill deförhållande angettssom ovan.
framföra sinaskall fåeller honhanliggerrättigheterenskildes att

rättigheterdessaprövade. Föryrkandenfå sinasynpunkter och att
debehandlarPliktverketnödvändigtdettillgodosesskall kunna är att

därförböroch säkert Derationelltuppgifterna sätt.åberopade ett
totalförsvarspliktiga.ADB-registerantecknas iockså få över

personuppgifterkänsligavissaregistreringSärskilt avom

behandlaPliktverketbl.a. rättbestämmelseföreslårVi attgersomen
persondatalagtillförslagetenligtpersonuppgiftersådana som

Bestämmelsenovan. utgöravsnitt 11.3,känsliga sebetecknas som
förbudetstadgadepersondatalagenfrån det i motundantagett

hanterakunnaPliktverket måsteuppgifter.sådanabehandling av
religiösafalli vissahälsa ochregistreradesdeuppgifter bl.a. om --
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övertygelse på rationellt Det kan dessutom förekommasätt.ett att en
registrerad själv åberopar andra känsliga uppgifter, sådanat.ex. som

sexuell läggning, för bli befriad från viss tjänstgöringrör att typ av
inom totalförsvaret. Sådana uppgifter bör kunna behandlas på samma

föreslagna bestämmelsensätt. Den undantag från förbudet motom
behandling känsliga personuppgifter innebär den enskildesattav
samtycke inte krävs för uppgifterna skall få behandlas. Utfonn-att
ningen punkterna 1-13 medför känsliga personuppgifterattav ovan
också får behandlas registrerasi Pliktverkets ADB-registerattgenom

totalförsvarspliktiga samtycke frånöver den registrerade.utan
Registrering känsliga uppgifter inte hälsa uppgifterrörav som om ras
eller etniskt politiska åsikter, religiös eller filosofiskursprung,
övertygelse, medlemskap i fackförening och sexualliv 13 §se-
persondatalagen förutsätter emellertid i princip den registreradeatt
själv åberopat dessa se 13 Vi det förhållandetovan. att attanser
den enskilde själv åberopat uppgifterna, jämte det skydd erbjudssom

uppgifterna fårinte användas sökbegrepp i registret seattgenom som
avsnitt 12.5, nedan, medför registrering tillsamtyckeatt utan en-
sådan åtgärd bör tillåten. Effektivitetsskäl talar för attvara upp--
gifterna skall behandlas i registret tillsammans med övriga uppgifter

den registrerade.om
Vi medvetna invändningar kan framföras dettaär att motom

förhållandet enskild själv åberopatDet med-synsätt. att t.ex.en
lemsskap i religiös sekt skäl för befrielse från plikttjänst-en som
göring, innebär inte med nödvändighet han ocksåatt accepterat att
uppgiften införs i ADB-register hos myndigheten. Vi har övervägtett

bestämmelse hindrar registrering vissa känsliga uppgifteren som av
inte den enskilde länmar sitt samtycke:om

Uppgifter eller etniskt politiska åsikter, religiös ellerom ras ursprung,
filosofisk övertygelse, eller sexualliv antecknas i ADB-registerett

totalförsvarspliktiga endast den registrerade lämnat sittöver om
samtycke till sådan åtgärd.en

skäl anförts vi avstått föreslå sådanAv har dock från attsom ovan en
begränsning möjligheterna registrera de aktuella uppgifterna.attav

Det skall framhållas varje medborgare enligt grundlag 2attnoga
kap. och 3 § första stycket skyddad tvång till-2 § RF är mot att
kännage åskådning politiskt, religiöst, kulturellt eller sådantsin i annat
hänseende bli antecknad i register enbart grund sinsamt mot att av
politiska åskådning samtycke. Vårt förslag ändrar naturligtvis inteutan

eller inte på förhållande.kan ändra dettarättare sagt;- -
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uppgifterAdministrativa m.m.

enligt punkterna 1-13registrerasskall kunnauppgifterDe ovansom
tidpunkt ellervilkeninformationförses medmånga fallmåste i om

värderaomöjligtfall dethänförliga till. Itidsperiod de är attär annat
särskilt i lagen.dettaskull börtydlighetensuppgifterna. För anges

i olikaPliktverketbeslutkunna införasi registretVidare bör tarsom
admini-detotalförsvarspliktigedenavseenden rör rentsamtsom

och säkerför rationellbehövsuppgifteroch tekniskastrativa ensom
admini-personuppgifterna. Medbehandlinghandläggning och av

lokalkontorvilketuppgifteruppgifterstrativa t.ex. somomavses
kontrollât-expedierats, vissahandlingarärende,handlagt attattett

beslutformelltärende avslutatsvidtagits ellergärder utan attatt ett
hänvisning tilluppgift kantekniskEn attfattats t.ex. vara enm.m.

arkiv.iregister ellerifinns hämtauppgifterandra ettett annatatt

beträffandeskalluppgifter registrerasvilkaBegränsningar somav
de självaorsak ärregistretförekommer i ändem attav annansom

totalförsvarspliktiga vidjämställda medtotalförsvarspliktiga eller
totalför-personuppgifterbehandlinglagentillämpning omavomav

svarspliktiga

i sinPliktverket behöveruppgiftersådanasjälvklart baraDet är som
OlikaADB-register.iskall antecknasverksamhet typer avsom

jfr.totalförsvaretpersonalkategorier inomför olikabehövsuppgifter
och relevansnödvändighetpåangående kravetnedananförsvad som

i ADB-förekommaskall kunnaBeträffande dem12.2.4.i avsnitt som
tillnärståendeegenskaptotalförsvarspliktiga iregister över enav
därförellerhandläggarebeslutsfattare,egenskapregistrerad eller i av

börregistrerad,joumalanteckningarvederbörande förtatt om en
gällerVadi lag.antecknasfårvadbegränsningar angessomav

dentilloch relationadresstillräckligtnärstående detär att nanm,
börkategorini denoch övrigaBeslutsfattareantecknas.registrerade

tjänsteställe.titel ochmedförekommaendast nanm,

akterElektroniska

elektronis-medärendehandläggningförplanerarPliktverket systemett
optiskthandlingarinkomnasådan akt skapasEnka akter. attgenom

ocksåkan upprättaHandläggarendatasystem.in iskannasläses ett
elektroniskai denpromemorior direktochtjänsteanteckningarbeslut,
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Även tillakten via sin terminal. utkast beslut kan föras direktm.m.
i datasystemet. Elektronisk akthantering medför bruketatt av
pappershandlingar kan reduceras vid handläggningenavsevärt av

bland dokumentärenden. Sökandet i sådan akt och kommunikatio-en
andra underlättas också hjälp elektroniken.med med Elektro-nen av

nisk akthantering främjar effektiviteten och möjligheterna härtill bör
Pliktverkets verksamhet.tillvara iäventas

fråga de uppgifterSå länge i punkt 1-13är om som anges ovan
eller anteckningar beslut och administrativa eller tekniska uppgifterom

akterna hanteras inom förkan de elektroniska ADB-registerettramen
totalförsvarspliktiga tillsammans med övriga uppgifter. Allaöver

in med sådana uppgifterhandlingar kommer alla hand-t.ex.som -
åberopas denlingar med uppgifter enskilde kan skannas insom av -

i begränsningar. Vad inte kan in tjänstean-registret ärutan tassom
handlingar med uppgifter inteteckningar och omfattassom av
och inte heller åberopatspunkterna 1-12 den enskilde. Enligtsom av

uppgiftervår uppfattning bör sådana inte fâ förekomma i ADB-register
totalförsvarspliktiga. Det eller de register vårt lagförslagöver avser

förs för ändamål. okritiskt införande alla handlingarvissa Ett av som
inkommer till Pliktverket och har anknytning till registreradsom en

skulle innebära risk för registret korn innehålla sådanaatt attperson
uppgifter inte har med ändamålen eller i det fallgöraatt vartsom som

behandlainte befogat anteckna i ADB-register.är attatt genom
uppgifter inte relevanta för ändamålen, ellerBehandling ärsom avav

fler uppgifter vad nödvändigt med hänsyn till ändamâlen,ärän som
strider den föreslagna persondatalagen 10 § i förslaget tillsemot

föreligger också för personuppgifterpersondatalag. Risk känsligaatt
uppgiftenbehandlas registreras i ADB-register äratt trots attgenom

ändamål förointressant med hänsyn till de vi angivit verksamheten.
lagförslag inte hindrar PliktverketDet skall framhållas vårt i sig attatt

föra elektroniska akter vid sidan ADB-register totalförsvars-överav
pliktiga.

Särskilt fotografierom

tillståndPliktverket har i dag Datainspektionens registreraatt
fotografier för utfärdande legitimations- och resehandlingar.av
Fotograferingen Försvarsmaktens begäran och handlingarnasker

registrerades identitet vidskall användas till styrkande denav
vid in- och utpassering vid utbildnings-subventionerade liksomresor

enheten under grundutbildningen. Försvarsmakten betalarm.m.,
Pliktverket och det innebär besparing låtaför denna tjänst atten
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fotograferingen utförsjämfört medPliktverket sköta detta om
inryckningen.förbanden efter

arbetsuppgifterordinarieutanför PliktverketsFotograferingen ligger
skäl och kost-praktiskaPliktverket enbartoch handhas avavav

motiveraändamål viinte för deFotografierna behövsnadsskäl. ansett
visserligenförefallerpersonuppgifter. DetbehandlingPliktverkets av

den rådandemed ordningoch kostnadseffektivtpraktiskt mensomen
ADB-register medtillräckliga försådana skäl kan inte ettattanses

känsligt slag,många mycketpersonuppgifter,antalstort varav av
vadVårt förslagregistrerade.med foto denkompletteras ett omav

totalförsvarspliktigaADB-registerförekomma iskall översom
fotografier de registrerade.därföromfattar inte

får förekommabegränsningar vadYtterligare12.2.4 somav
totalförsvarspliktigaADB-registeri över

relevanspå nödvändighet ochKravet

fårpersonuppgifterflerintebestämmelserPersondatalagens attom
ändamål detill denödvändigt med hänsynbehandlas vadän ärsom

irelevantaadekvata ochskalloch uppgifternainsamlats för att vara
behandlingPliktverketsvidändamål gällertillförhållande ävensamma

vårtenligtdärmedtotalförsvarspliktiga ochpersonuppgifter omav -
fårvadBestämmelsernajämställd personal.lagförslag somom-

skalltotalförsvarspliktigaADB-registerPliktverketsregistreras i över
registerinföras i sådanauppgifter fårdessaläsassålunda inte attsom

detsjälvklartinte.faktiskt behövs eller Detsig det är attt.ex.vare
ipersonuppgifter denfler och andrabehövs tastyper somomav
iförekommerbeträffandevärnpliktanspråk med än sompersonen
ihändelse krigeller hon i ärdärför hanregistret endast tagenatt av

intebehöverräkning. Dettafrivilligorganisationsanspråk för en
särskilt i lagen.understrykas

begränsningarinföra ytterligarebör ha möjlighetRegeringen att av
fåruppgifter registrerasvilka som

skall få före-personuppgiftervilkauppställning i lagEn över som
för integeneraliseringarinnehålla vissaregister måsteikomma attett

anledningkan finnas göraalltför Detskall bli atttungrott.systemet
i registret,skall få antecknasuppgiftervilkabegränsningar somav

12.2.2i avsnittangivitsvåra förslag. Somframgårvadutöver som av
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uppgifteri vilka fallbör det nämnare övervägast.ex. om enovan
totalför-ADB-registerskall få registreras i Pliktverkets överperson

kompetens.på grund han eller hon har visssvarspliktiga enbart attav
uppgiftermöjligen också vissaundvika missförstånd börFör att om

uttryckligen undantas från vadtotalförsvarspliktiges intressenden som
medlemsskap i organisationerdet olämpligtfår registreras. T.ex. är att

visserligenförsvarsanknytning antecknas. tordeDetinte harsom ren
denbetydelse för bedömningenfölja intresset skall haatt avav

det svårtanvändbarhet inom totalförsvaret,registrerades är attmen
Innehållet i föreskrifteruppkommer.undvika gråzonatt aven

i takt medändras relativt ofta,nämnd karaktär kan behöva attt.ex.
efterfrågasspecialistkompetensmed olika typer avavpersoner

därför i förordning.totalförsvaret. Föreskrifterna bör ges
anförts regeringen ibakgrund vadVi föreslår attmot somav nu

vilka uppgiftermeddela ytterligare begränsningarlagen rätt att avges
får registreras.som

skall gallrasdenuppgift får antecknas ingetAtt närsäger omen

uppgifter vissatagit ställning tillvi endastdetta kapitel har närI om
totalförsvarspliktiga ochi ADB-registerfår antecknas överpersoner

sakdå får antecknas. Det avgöravilka uppgifter är attamianensom
uppgifterregister. delgallras sådant Enuppgifterna skallnär ettur

förlorar singrund dekortare tid, påendast underbehövs attaven
ochsnabbt blir inaktuellaeller därför depraktiska betydelse att

så längestår sig och behövs imedan andradärmed felaktiga, stort sett
totalförsvarsplikten.omfattasden registrerade av

kapitel 13.Gallringsfrågor behandlas nedan i

i registretin uppgifterskall få föra12.3 Vem

Plikt-föreskrivaRegeringen skall fåFörslag: även änatt annan
personuppgifter i ADB-registerföra och öververket får in rätta

omfattning.totalförsvarspliktiga i vilkensamt

därför papperslöstPliktverket har planeratBakgnmd: systemett
uppgifter sinlägga intotalförsvaret skall kunnavissa inom omorgan
terminal. EnligtADB-register, frånPliktverketspersonal direkt i egen

skallanteckningarolikai första handplanerna detär typertre somav
på dettakunna sätt:göras
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grundutbildningenjoumalanteckningar under förs läkaresom av
sjukvårdspersonal utbildningsenhet,eller vidannan en

fullgjordautryckningsrapporter med uppgifter antalet tjänst-om
frångöringsdagar, vitsord lämnas till Pliktverket denm.m. som

totalförsvarspliktigeansvariga utbildningsenheten efter det denatt
fullgjort sin grundutbildning samt

anteckningar tagits i anspråk föratt ett organsom en person
krigsorganisation.

tillåter i princip alla skall lämna uppgifter tillTekniken att som
till detPliktverkets register, och har terminalåtkomst detta, görsom

sålunda möjligtföra in uppgifterna i registret. Det är attattgenom
anteckningar dem i 1-3 kommer skeutöver attovansom avses p.

lämpligt.det i framtiden, det bedömssättet om

Överväganden: uppgifter beskrivits idag lämnas deI som ovan
översänds till Pliktverket och därpunkterna i handlingarl-3 som

ordningskrivs in i Pliktverkets ADB-register tjänsteman. Enenav
för in direkt iinnebär de lämnar uppgifter själva demattsom som

självfallet tid och arbetskraft. Risken förregistret att upp-sparar
antecknade i registret torde minska eftersomgifterna blir felaktigt ett

från pappershandlingen till ADB-led i behandlingen avskrivning-
följerförsvinner. Med det beskrivnaregister på Pliktverket systemet-

påverkaMöjligheterna direktemellertid vissa säkerhetsrisker. att
kontroll.utanför Pliktverkets lokaler ochinnehållet i registret sprids

föruppgifter kan därmed ökaföra in felaktiga i registretTillfállena att
sådant uppsåt.medpersoner

där uppgiftslämnare lämnarEffektivitetsskäl talar för att ett system
ADB-registersjälva föra in dem iuppgifterna mottagarensattgenom

säkerhet kanförutsättning emellertidskall tillåtas. En är garanterasatt
registerinnehållet. Sådan säkerhetpåverkarobehörigamot att personer

endast vissa befattnings-vår uppfattning skapaskan enligt attgenom
Personligatill registret.uppgiftslämnarenhavare hos ges access

och möjligheterna för denkoder måste utfärdasanvändarkort med
uppgiftertill denuppgifter måste begränsasbehörige föra in artatt av

Säkerheten vidtill Pliktverket.vederbörande skall lämnasom
börmåste hög, utrustningenuppgiftslämnarenterminalen hos vara
påPliktverket måsteinlåst terminalen obemamtad.ärnär tat.ex. vara

iuppgiftslämnamautbilda och informerasig för attett ansvar
bör föregåsäkerhetsmässiga övervägandensäkerhetsfrågor. De som

Pliktverkets register kanföra in uppgifter itillstånd förett attannan
falleller i t.ex.inte generellt. Varjegöras typvart av organorgan -

förbör sig. Detutbildningsenheter ärFörsvarsmaktens prövas-
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vilkatill regeringen i förordningdärför lämpligt överlåta attatt ange
uppgifter iskall ha föra inPliktverket, rättutöver attsomorgan,

totalförsvarspliktiga. förordningenADB-register AvPliktverkets över
uppgifter i registrethar föra inbör framgå såväl rätt att somvem som

på dettauppgifter lämna till Pliktverketdenne harvilken rätt attart av
hos uppgiftslänmarna börSäkerhetsföreskrifter för behandlingensätt. -

Pliktverketskall gälla för behandlingen hosi likhet med vad som -
jfr avsnitt 11.4.Datainspektionen ovan,ges av

Pliktverkets ADB-personuppgifter imedges föra inDe attsom
blivit felaktigtuppgifterockså behörighetregister bör rättaatt somges

tillsakdet Pliktverketsantecknade. börDäremot att attsevara
efterhand.uppgifter gallrasinaktuella

Pliktverket för indåpersondataansvaretAngående än upp-annan
11.6.avsnitttotalförsvarspliktiga,ADB-registergifter i över se ovan

Tenninalåtkomst12.4

ADB-registerterminalåtkomst tillskall haPliktverketFörslag:
föreskrivaRegeringen skall fåtotalförsvarspliktiga. ävenattöver

omfattning.i vilkensådan åtkomstfår ha samtannan
måstebestämmelsersekretesslagensunderstrykaFör attatt

utanförnågontillgängliga föruppgifterinnanbeaktas görs
tillämpligsekretesslagendet i lagenPliktverket, skall ärattanges

totalförsvarspliktiga.uppgifterutlämnandedet gällernär omav

ADB-register kan,tillterminalåtkomstharBakgnmd: Den ettsom
registerinnehållet meddelhon själv bestämmer,han ellernär ta av

Åtkomsten delregistret ellerkan helabildskärm.hjälp avenavseav
innehålletpåverkamöjlighetsig inteTerminalåtkomst idetta. attger

registret.i
personuppgifterhandlingar medmängdkommunicerasIdag storen

mellaninom totalförsvaretpersonaltotalförsvarspliktiga och annanom
de in-finns hostotalförsvaret.inom Detoch enheterPliktverket

medpappershandlingarutväxlingenönskanblandade ersättaatt aven
behandlades fråganavsnittföregåendedatakommunikation. I om

till Pliktverketuppgifter göraskall lämnamöjlighet för dem attsom
register. Närdirekt i Pliktverketsföra in demsjälvadetta attgenom

till de be-Pliktverketskickas frånhandlingardedet gäller som
tillseskyldighetbemanningsansvar:manningsansvariga attorganen
lösakanmed personaluppfylldkrigsorganisationen äratt som

utbildningsenheternaoch tillhöjd beredskapuppgifter undertilldelade

171



Pliktverkets ADB-register totalförsvarspliktigaöver SOU 1997:101

skulle kommunikationen kunna ske fick hämtaatt mottagarnagenom
uppgifterna i Pliktverkets ADB-register totalförsvarspliktiga viaöver

terminal.egen
Frivilligorganisationerna rekryterar i dag personal med Pliktverkets

hjälp. Pliktverket kan begäran fram listor sina register påta ur
har sådana färdigheter efterfrågas T.ex. kanpersoner som som en

lokal bilkår söka i visst áldersintervall med viss körkorts-ettpersoner
behörighet i län. Enligt uppgift finns det önskemål från frivilligor-ett
ganisationema få tenninalåtkomst till Pliktverkets register så deatt att

utförakan dessa sökningar själva.

överväganden: hänsyn till kravet på skydd förAv den registrerades
personliga integritet bör terminalåtkomsten till Pliktverkets ADB-
register totalförsvarspliktiga hållas begränsad. Direkt åtkomst tillöver
registret via terminaler utanför Pliktverket innebär ökade risker för att
obehöriga skall komma uppgifterna. effektivitetsskälAv bör dock
terminalåtkomst tillåtas i de fall verkligt behov därav föreligger,ett
under förutsättning erforderligt skydd för uppgifterna kanatt garante-

betydelse vid bedömningen naturligtvisAv vilkaärstorras. person-
uppgifter användaren skall kunna tillgång till från sin terminal.som

självklart Pliktverket skall ha full terminalåtkomst tillDet är att egna
ADB-register. handläggarna på Pliktverket endast skall kunnaAtt ta
del sådana uppgifter relevanta för deras respektiveärav som
verksamhetsområden självklart och behöver inte i lag.uttryckasär

i denna del vilar på Pliktverkets ledning och skulle särskildaAnsvaret
föreskrifter fördel meddelasnödvändiga kan de medanses av
Datainspektionen avsnitt 8.4.5 och 11.4. Vid övervägandese ovan,

vilken inom Pliktverket skall få olikapersonal deltaav som av
personuppgifter har verket beakta sekretess också gällakanatt att
mellan olika verksamhetsgrenar inom myndigheten, verksamhets-om

betrakta självständiga i förhållande till varandraär attgrenarna som
kap. § andra stycket sekretesslagen.se 1 3

Bemanningsansvariga myndigheter och bör ha terminalåt-organ
komst till uppgifter den personalen. deDetsamma gällerom egna myn-
digheter och andra genomför utbildning totalförsvars-organ som av
pliktiga, såvitt dem antagits till utbildningen. Effektivitetenavser som

främjas utbildande förband inom Försvarsmak-torde avsevärt t.ex.om
kan uppgifter de behöver de inryckande viadel deten ta av om

terminal i stället för hålla pappersarkiv" med handlingar,att egna
skall återställas till Pliktverket efter grundutbildningen. Desom

personuppgifter de bemanningsansvariga behöver sinorganen om egen
personal relativt få och regel inte känslig karaktär för denär som av
registrerade. Det torde fördel för de bemanningsansvarigavara omen
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de kan få relevant information kontinuerligt uppdaterad och omedel-
bart tillgänglig via terminal. Inom de bemannings- och utbildningsan-
svariga enheterna bör skyddet för personuppgifter kunna hållas en
hög nivå.

kan ifrågasättas det nödvändigt frivilligorganisationer-Det är attom
i sin rekryteringsverksamhet har direkt åtkomst till Pliktverketsna

totalförsvarspliktiga.ADB-register Införandet sådantöver ettav
skulle tvivel innebära effektivitetsvinst för såvälsystem utan en

berörda organisationer för Pliktverket. Till skillnad vadmotsom som
gäller för utbildningsenheter och bemanningsansvariga inomorgan
totalförsvaret det här fråga fritt sökande blandär ettom personer

inte har någon naturlig anknytning till den utför sökningen.som som
svårareDet torde också, generellt upprätthålla ochsett, attvara

kontrollera säkerheten vid terminalema hos frivilligorganisationerna.
De personuppgifter med hänsyn till bestämmelser sekretess,som, om
kan länmas till frivilligorganisationema för rekryteringsändamål ärut
emellertid inte känslig Med mycket stark begränsningnatur. avav en

säkerhetsåtgär-de sökbegrepp får användas se avsnitt ochnästasom
information, tekniska hinder förder i form krypterad överföring avav

relevanta tordeåtkomst fler uppgifter demän är ettsom m.m.,av
med terminal-visst kunna frivilligorganisationemautrymme attges

åtkomst använda Pliktverkets register i sin rekryteringsverksamhet.
Om Socialstyrelsens register hälso- och sjukvårdspersonalöver

skall integreras med Pliktverkets ADB-registerINTEGER över
totalförsvarspliktiga behöver Socialstyrelsen och andra berörda -

tenninalåtkomstbl.a. sjukvårdshuvudmärmen och civilbefálhavama -
till dessa uppgifter.

många utanför PliktverketSammanfattningsvis det ärär som
till ADB-register totalförsvarsplikti-betj terrninalåtkomstänta överav

fall vilkavår måste det från fall tillEnligt bedömning övervägasga.
uppgifter de uppräknade skall få del viaoch ta egenvar en av nu av
bildskärm. Bestämmelserna terminalåtkomst måste i praktiken varaom

medrelativt detaljerade och det inte uteslutet de behöver ändrasär att
Tenninalåtkomsten regleras därför lämpligenrelativt mellanrum.täta

möjligheti förordningsform. Vi föreslår regeringen attatt ges
terminalåt-bestämma vilken omfattning andra Pliktverket skall hai än

totalförsvarspliktiga.komst till ADB-register över
föreskrift terminalåtkomst inteviktigt framhållaDet är att att en om

någonförsta förutsättning förbryter reglerna sekretess. En attom
ellerpersonuppgifter totalförsvarspliktigaskall ha delrätt att ta omav

uppgifterna inteandra i Pliktverkets register ärär attpersoner
dem.förhållande till den vill ha Förstsekretessbelagda i utsom

överbringas.därefter hur uppgifterna lämpligast kankan det övervägas
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inklargöra detta förhållande bör det föras bestämmelse iFör att en
personuppgifter totalförsvarspliktiga medlagen behandling omom av

tillämplig det gäller utlärrmandeerinran sekretesslagen är närattom
totalförsvarspliktiga.uppgifterav om

totalförsvarspliktiga hosför personuppgifterFrågor sekretess omom
inblandade behandlas i kap. 14, nedan.Pliktverket och andra

12.5 Sökbegrepp

användasökbegreppskall förbjudetFörslag: Det att somvara
med andraeller tillsammanspersonuppgiftervissa som ensamma

synpunkt detkänsliga från den enskildeskan bedömas närsom
förbjudna sökbe-verksamhet. Deför Pliktverketsinte behövs

personuppgifterbehandlingräknas i lagen omom avgreppen upp
inte gälla dåFörbudet skall emellertidtotalförsvarspliktiga.

föråtkomst uppgifteranvändas försökbegreppen behöver av
förDatainspektionens tillsyn ellerstatistik, förforskning eller

verksamhet.utvärdering Pliktverketsuppföljning och av
totalförsvars-närstående till registreradPersonuppgifter enom

beslut eller gjorthandlagt ärende, fattatpliktig och om vem som
totalförsvarspliktig, skall endaströrandejournalanteckning en

totalförsvarspliktigesmed hjälp deneftersökas personnummer.av
uppgifter anteck-eftersökningskall gälla vidDetsamma somav

den totalförsvarspliktige.därför de åberopatsi registret attnats av
ytterligare be-möjlighet föreskrivaRegeringen skall ha att

användas.sökbegrepp fårgränsningar deav som
sökbegreppmeddelade förbud skall nödvändigahinderUtan av

rättelse eller förunder den tid det behövs föralltid få användas att
uppkommit till följd brister i dataprogram.avhjälpa fel ettavsom

förbeteckningar används sökbegreppOlika ord ochBakgnmd: som
sammanställningar uppgifterenstaka uppgifter ellerframatt ta urav

användas för framVilka sökbegrepp fårADB-register. att tasom
har betydelse för fråganuppgifter personregister hos myndighetur en

vadhandlingar i registret ochvad allmännaär att somom som anse
förFöreligger förbuddärmed kan bli tillgängligt för utomstående.som

innebärför räkningmyndigheten använda vissa sökbegreppatt egen
sökbegreppockså sammanställningar grundas på sådanadetta att som

eftersom sådana upptagningar inteinte allmänna handlingarutgör
avsnittmyndigheten kap § 2 TF. Seförvarade hos 2 3 st. ovan,anses

skydd för den registre-Begränsningar sökbegrepp4.3.2. utgör ettav
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rades personliga integritet på så sig den registerförandesätt att vare
eller tillåtsmyndigheten utomstående del uppgiftssarnrnanställ-ta av

ningar i och för sig tekniskt möjliga inte motiverade förärsom men
verksamhet.myndighetens egen

Datalagskommitténs förslag till ändringar itryckfrihetsförordningen
innebär ingen förändring i detta avseende.

överväganden: Pliktverkets ADB-register totalförsvarspliktigaöver
sammanställningar de skilda slag.kan användas till framatt ta mestav

med viss sjukdom,möjligt fram listorDet överär att tat.ex. personer
funktionsförrnåga.har nedsatt psykiskdömts för brott eller somsom

för Pliktverket. Möjlig-Sådana sammanställningar saknar intresse
detta bör begränsas. Utgångs-heterna använda registret sättatt

punkten härvid endast sammanställningar eller upptagningarär att -
Pliktverkets verksamhet bör tillåtna.befogade iärsom vara-

första använda sökbe-Förenklat uttryckt behöver Pliktverket i hand
då uppgifter bestämdtvå slag förutom personnummer om engrepp av

dels uppgifter de registrera-individ skall fram. Det sigrörtas om om
färdigheter, vitsord och liknande, fördes utbildning, kunskaper, att

personal skall kunnakrigsorganisationens behov kompetentav
uppgifter innehållet itillgodoses effektivt delssätt,ett om om

formella krigsplacering eller ianspråk-beslut inskrivning och annatom
vilken personal olikatagande den registrerade, för redovisningav av

enheter förfogar eller utbildar vid olika tillfällen. Pliktverketöver
frånbehöver emellertid inte kunna söka på uppgifter avseende resultat

genomförs vid mönstring eller motsvarande utredningprov som annan
eftersom vilkasökning på innehållet i inskrivningsbeslutet visaren
individer lämpliga befattning. enskildabedömts för viss Omsom som

framprovresultat skulle relevanta kan de tas attvara genom person-
på sökbegrepp.dessa individer används Utöver vadnumren som som

behöver vissa uppgifter adresser, för reseplaneringnämntsnu om
anställning för hälso- sjukvårdspersonalen im.m., och ochom

INTEGER kunna omfattning.användas sökbegrepp i begränsadsom
Med hänsyn till Pliktverkets ADB-register totalförsvarspliktigaöveratt

mycket omfattande går det knappast i lagtext exakt vilkaär att en ange
sökbegrepp fåskall användas. Det viktiga de uppgifterär attsom som
enskilt eller tillsammans med andra kan känsliga från denanses som
registrerades förbjudssynpunkt, sökbegrepp i den utsträckningsom
användningen inte bakgrundnödvändig. Mot vad anförtsär av som
föreslås följande uppgifter omfattas sådant förbud Jfrettav upp-
ställningen tillåtet registerinnehåll i avsnitt 12.2.3, ovan.över
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förutredning,motsvarandeellerhinder för mönstringUppgifter om-
ianspráktagande denellerkrigsplaceringeller förutbildning annat av

registrerade.

för-familjeförhållanden ellerellerboende-Uppgifter omom-
sörjning.

eller anlagstesterkunskapsprovfrånresultatUppgifter somom-
utredning.motsvarandeellermönstringutförts vid

och förmåga.psykisk hälsaochfysiskUppgifter om-

medborgarskap.Uppgifter om-

för brott.Uppgifter rör ansvarsom-

säkerhetsskyddslagen.enligtsäkerhetsprövningUppgifter om-

sökbegreppanvändande dessaförbudetkanlagtextenI mot av
vilkabestämmelsetill denhänvisningutformas angersomensom

deanvändafrån förbudenUndantagfår registreras.uppgifter attsom
behöversökbegreppende fallförbörsökbegreppenuppräknade göras

ochvid uppföljningellertillsynDatainspektionensvidanvändas
verksamhet.Pliktverketsutvärdering av

uppgifterinnehållerdetsåtillvidauniktregisterPliktverkets är att
tidpunkthälsotillstånd vid givenbefolkningensdel enstor avenom

för forskningen.underlagviktigtdärför mycketbl.a.och det utgör ett
uppräknadeanvända defrån förbudenundantagYtterligare mot att

och förbehovför forskningensdärförbör görassökbegreppen
statistikändamâlanvändning förgällerstatistik. Vadframställning av

uppgiftergäller försekretessabsolutframhållasskall det att om
statistikmyndig-hosförhållandenekonomiskapersonliga ochenskildas

sekretesslagen.9 kap. 4 §heten
ochför forskningenocksåintresserimligenuppgifter saknarVissa

uppgiftergällerutvärdering. DetochuppföljningPliktverketsför egen
fattatoch vilkatotalförsvarspliktiganärstående till de somomom

derörandejournalanteckningeller gjortärendehandlagtbeslut,
uppgifter bör sökbegreppendessaåtkomst tilltotalförsvarspliktiga. För

Någottotalförsvarspliktigastill debegränsade personnummer.vara
uppgifterna pânämnda sättefter desökaskäl till kunna annatatt nu

därförenbartantecknatsuppgifterOcksåi princip inte. attfinns som
börtotalförsvarspliktigeregistreradedenáberopatsde varaav

denhjälpeftersökas medde endast kanskyddade på det sättet att av
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registrerades kanHär det finnas personuppgifterpersonnummer. av
mycket känslig för den registrerade uppgifterävennatur samt om
andra honom eller henne själv. aktuellaDe uppgifternaänpersoner nu
behöver såvitt vi kan bedöma inte heller kunna användas som
sökbegrepp vid Datainspektionens tillsyn.

från förbudGenerella undantag samtliga använda vissa sökbe-att
gällabör då sökbegreppen behövs för rättelse uppgift ellergrepp av

för åtgärdande programfel. går inte påDet förhand vilkaavgöraattav
sökbegrepp måste användas vid den här nödvändigatypensom av
korrigeringsåtgårder.

likhet med vad vi föreslagit beträffande bestämningenI innehålletav
i Pliktverkets ADB-register totalförsvarspliktiga, bör regeringenöver

möjlighet ytterligare begränsa de sökbegrepp får användas.attges som

12.6 Sambearbeming

Bedömning: Någon föreskrift förbud sambearbetningmotom av
uppgifter i Pliktverkets ADB-register totalförsvarspliktigaöver
med uppgifter i andra ADB-register påkallad.inteär

Bakgrund: sambearbetning maskinell samköming uppgifter frånav
två ADB-register innebär i praktiken register Avupprättas.att ett nytt
det skälet behövs enligt gällande formellt tillstånd alternativträtt -
författningsstöd för sambearbetning. Integritetsskyddsaspekter kan-
motivera sambearbetning inte bör tillåtas.att

till persondatalag bygger tillståndslöstFörslaget ochett system
sålundasambearbetning tillåten så länge behandlingen förenligär är

med de ändamål då respektive uppgifter samlades in ochsom angavs
i övrigt häller sig inom de persondatalagen bl.a.ramar anger om
nödvändighet och relevans.

överväganden: Vårt lagförslag bygger på förslaget till persondatalag
och sålunda behövs ingen bestämmelse Pliktverket tillståndsom ger
till sarnbearbeta uppgifter i sitt ADB-register totalförsvarsplik-överatt
tiga med uppgifter från andra ADB-register, för sådan åtgärdatt en
skall få vidtas. Vi vidare den bedömningen den registreradegör att
erhåller tillräckligt integritetsskydd persondatalagensett genom
bestämmelser personuppgifterna skall behandlas ändamålsenligt.attom

ochI med ändamålen med Pliktverkets behandling uppgifternaatt av
finns angivna har den registrerade också viss möjlighet förutse huratt
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förbuduppgifterna användas. Någon bestämmelsekommer motatt om
därför inte motiverad.sambearbetning är

personuppgifter fårpåpekas uppräkningen vilkaskallDet att somav
totalförsvarspliktiga begränsari ADB-registretantecknas över

registeruppgifter insamköramöjligheterna att taatt nyagenom
uppgifter i det registret.

ADB-mediumuppgifterUtlämnande12.7 av

uppgifter på ADB-utlämnandeFörbudBedömning: mot av
inte motiverat.medium är

uppgifter lämnassekretess hindrarBestämmelserBakgnmd: attom
särskildaföljerobehöriga. Om intePliktverket tillfrån annatut av

skalluppgifternavilken formPliktverket ibestämmelser väljer
Jfr avsnitt 12.4få del dessadem, hartillhandahållas rätt att avsom

16 §bestämmelse i 7 kap.Nuvarandeterminalåtkomst, ovan.om
personregisterpersonuppgifter iförstadgar sekretesssekretesslagen

medförautlämnande skulledet kani datalagen antas attomsom avses
striddatabehandling ianvänds för automatiskuppgiften motatt

utlämnande påi praktikenBestämmelsen innebärdatalagen. att ett
DatainspektionentillståndharADB-medium kräver mottagarenatt av

uppgiftermed deföra personregisterförfattningsstöd föreller att ett
föreskriver kräverskillnad från vad datalagenTilllämnas ut.som

förtillståndinteföreliggande förslag,persondatalagen, enligt
personuppgifter. Deninklusive registreringbehandling av--

Datalagskommitténbestämmelsen i sekretesslagen somnämnda av
utlämnande kansituationer dåföreslås ändrad till antasettatt avse

kommerpersondatalagenuppgiften behandlas i strid medmedföra att
ADB-medium.utlämnande pålängre hindradärmed inte att

ändring i tryckfrihets-föreslagitDatalagskommittén har dessutom en
det harden begärförordningen innebär rätt motattatt ensom som
form få handlingelektroniskfastställd avgift i utskrift, kopia eller ut en

uppgifterna får lämnasallt till den deluppgifter databas,eller ut.enur
skyldig lämnamyndighet inteEnligt gällande rätt är att uten

kap. 13 § TF.form utskrift 2upptagning för ADB i änannan

överväganden: anförts detframgår kommerSom vad nyssav som
särskildnågonikraftträdande inte krävasefter persondatalagens att

fåönskar skall kunnasåbestämmelse för mottagareatt en som
påtotalförsvarspliktigaADB-registeruppgifter från Pliktverkets över
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ADB-medium. Utgångspunkten inte längre tillstånd föraär att att ett
för i möjligenregister behövs dessa situationer imottagaren utan

skyldigt uppgifternastället Pliktverket lämna på ADB-äratt att ut
medium så begärs.om

förslag berördaDatalagskommittén motiverar sitt till ändring denav
formerna för utlänmande i tryckfrihetsförordningenbestämmelsen om

6.1:på följande Datalagskommittén, avsnitt 18.sätt

tillhandahållas form utskriftBestämmelsen upptagningar inte behöver i änatt annanom
Som tidigare syftet med bestämmelseninfördes samtidigt med datalagen. nämnts attvar

befarade nämligenundvika otillbörliga intrång i den personliga integriteten. Man att
bestämmel-uppgifterna bli föremål för vidare behandling i strid datalagenskunde mot

grund försekretesslagstiftxiingskommitténsförslag låg tillOffentlighets- och somser.
En rad remissinstanseransågbl.a. detbestämmelsen kritik redan på den tiden.mötte att

praktisktutvecklingen borde sig alltmer naturligt ochmed hänsyn till den tekniska attte
tillgång till datamedier. Det framhöllslåta offentlighetsprincipen inrymma också direkt

hjälpfrån föreslagna bristfällig, eftersom medvissa den spärrenäven att avvar man
sådanadataregister enbart med hjälpoptisk läsning Skanning skulle kunna bygga upp

utskrifter upptagningar myndigheterna skyldiga lämnaär att ut.somav av
handlarVi tiden lämna pappershanteringen detär även närattatt ommogenanser nu

uppgifter enligt offentlighetsprincipen. Myndigheterna bör i princip halämnaatt ut en
lämna allmänna handlingar ochandraskyldighet inte bara visa även,att, utan ut

välja iuppgifter i elektronisk form. Det bör till den enskilde beställaren attvara upp
vilken form vill ha uppgifterna.han

Datalagskommitténs förslag tillVi utgår i våra förslag ifrån att
omfattandepersondatalag kommer riksdagenatt antas utanav

förändringar. slutsatsen bygger vi i huvudsak på EG-direktivetDen att
möjligheter tillpersonuppgifter utformat detär sättet attom

förslagnationella avvikelser begränsade. Med Datalagskommitténsär
till tryckfrihetsförordningen i aktuelländring bestämmelserna iav nu

fördel förhåller det sig annorlunda. skyldighet föreslåsDen som
form följer intemyndigheter lämna uppgifter i elektroniskatt ut av

vårt medlemskap i eller andra internationella åtaganden. DetEU ärav
därför svårare förutse sådant förslag kommerhur ett att emottasatt av
lagstiftaren. DatalagskommitténVi delar dock den uppfattning som
redovisar den vill ha uppgifter ADB-medium ochatt som som
förfogar utrustning oförhindrad sk. skanningrättöver är att genom
föra innehållet i de pappershandlingar med lagahan eller honöver
stöd utfått från myndighet, till hårddisk eller diskett.en en en

Sammantaget vi bestämmelse möjlig-begränsarattanser en som
heterna till utlämnande uppgifter på ADB-medium i princip inteav
fyller någon funktion. Det legala skydd den enskilde erhåller genom

personuppgifter med eller känsligt innehållmindre äratt mer
sekretessbelagda och bestämmelserpersondatalagens närgenom om
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tillräckligtfårpersonuppgifter får behandlas utgöraoch hur ettanses
anförts, och medvadtillföreslår med hänsynViskydd. som nu

tryck-Datalagskommittén föreslagitändringdenbeaktande avav
skalluppgifterformi vilkenbestämmelsefrihetsförordningens om

begränsarbestämmelsenågonintemyndigheter,lämnas ut somav
ADB-medium.uppgifter pålämnamöjligheterna utatt
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13 Arkivering gallringoch

personuppgift ADB-registerFörslag: En i Pliktverkets över
gallras så den inte behövs för detotalförsvarspliktiga skall snart

utgångeninsamlats för Pliktverket och vidändamål den senastav
totalförsvarspliktige fyller 70 årdet kalenderår den registreradeav

därefter har uppgift inom totalför-inte han eller hon även enom
vid höjd beredskap.svaret

skall få föreskriva kortare tid för gallring.Regeringen
fåUndantag från gallringsskyldigheten skall göras genom

regeringenföreskrifter regeringen eller den myndighet somav av
personuppgifter skall förbestämmer beträffande bevarassom

forskningens behov. Sådana uppgifter skall avföras från registret
inträtt.skyldigheten gallranär att annars

förBedömning: Särskilda föreskrifter joumalhandlingar som
viss minsta tidenligt patientjournallagen 1985:562 skall bevaras

behövs ej.

i förslaget till persondatalagBakgnmd: Enligt 9 § första stycket i
skall personuppgifter bevarasden persondataansvarige tillse inteatt
längre vad nödvändigt med hänsyn till ändamålen medän ärsom
behandlingen. Därefter måste personuppgifterna avidentifieras eller
förstöras Enligt uttryckligDatalagskommittén, avsnitt 12.4.5. en
bestämmelse förslaget till persondatalag hindrari 8 § andra stycket i
dock övriga bestämmelser i lagen myndighet arkiverar ellerinte att en
bevarar sina allmänna handlingar eller arkivmaterial handatt tas om

arkivmyndighet. Datalagskommittén har motiverat dennaav en
bestämmelse med de ändamål myndighetsarkiven skall tjänaatt som
kan hänföras till vad i EG-direktivet personuppgifter kallassom om
"historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål. Sådana ändamål
skall inte oförenliga med de ändamål för vilka uppgifternaanses
insamlades och behandling tjänar dem i princip alltid tillåten.ärsom
Se avsnitt 6.5 och Datalagskommittén, avsnitt 9.4. Data-ovan
lagskommittén anför myndighets primära hanteringbl.a. att om en av
uppgifterna oförenligt den primäratillåten, kan det inte medär anses
hanteringen bevara uppgifterna. Arkivlagen och de bestämmelseratt
i övrigt reglerar myndigheternas bevarande allmänna hand-som av
lingar behöver därför i princip inte ändras grund EG-attav
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direktivet personuppgifter implementeras i svensk Data-rätt.om
föreslår allmän handlinglagskornmittén dock begreppet medersättsatt

allmän uppgift i arkivlagen uppgifter i handlingar ochsamt att
databaser skall del myndighetens arkiv så snartses som en av

kap. tryckfrihetsför-uppgifterna allmänna enligt 2är att anse som
ordningen Datalagskammittén, avsnitt 22.1.se

allmänna handlingar skallArkivlagen föreskriver huvudregel attsom
särskildapersonuppgifter i register reglerasbevaras. För som av

principen regel i stället den omvända,registerförfattningar är som
uppgifterna skall gallras efter bestämd tid det intenämligen att en om

särskilda författningen, ellerfinns någon uttrycklig bestämmelse i den
meddelad med stöd demia, uppgiften skalli bestämmelse är attsom av

ff. Principenbevaras. Se avsnitt 4.5 och 1989/90:72 50prop. sovan
personuppgifter ADB-registermed gallring huvudregel för isom

förestavas integritetsskäl.av
journalhandlingar ñmis särskilda bestämmelser i patientjFör
1985:562. Med journalhandlingar de anteckningarlagen somavses

eller inkommer i samband medoch de handlingargörs upprättassom
undersökning och behandling ochvård med vård ävenavses som

personligainnehåller uppgifter patientens hälsotillstånd eller andraom
vårdåtgärder. Som joumalhandlingförhållanden och ansesom

läsas,framställning i skrift eller bild upptagning kansamt som
hjälpmedel,endast med teknisktavlyssnas eller uppfattassättannat

patientj oumallagen finnsuppgifter lagrade på datamedium. Idvs. även
utformning och innehåll, skyldighetbestämmelser patientjournalersom

sjukvårdspersonal föra journal och bevaran-för viss hälso- och att om
de journalhandlingar m.m.av

överväganden

Vad innebär gallring

dag det möjligt för myndighet bevara uppgifter frånI är ettatten
ADB-register tidpunkten för gallring uppgifternaäven ärnär av

visspasserad. Föreskrifter uppgifter skall gallras vidattom en
tidpunkt hindrar nämligen inte först försde påöver ett annatatt
medium och lagras på ställe i registret myndigheten. Attänannat av
uppgifterna handlingarna, enligt arkivlagennuvarande lydelse av
skall gallras innebär visserligen de skall förstöras seatt t.ex. prop.
1989/90:72 39. Förstöring uppgiftenbehöver dock inte betyda atts.
utplånas fysiskt så den inte §kan återfinnas. Enligt 2 kap. 1att

statligaRiksarkivets föreskrifter och allmänna råd arkiv hosom
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räknas förstöring handling-myndigheter RA-FS 1991:1 som av
överförande fysiskt underlagar/uppgifter till databärareäven annan

handlingar/uppgifter överföringen medförför om
infomiationsförlust-

informationssanmianställningarmöjligaförlust av-
ellersökmöjligheterförlust av-

autencitet.fastställa informationensmöjlighetenförlust attav-

förstördasålundaADB-register kanPersonuppgifter i ett anses
mikrofilm innan datamediet t.ex.förs tilldegallrade över enom

möjligheter till informationssam-utplånas,ellerdiskett raderas om
och medmaterialet gått förlorade isöka iellermanställningar att

överföringen.
ordningställning tilldet vår sakinteVi är att taatt om enanser

tillfredsställande. Vi kan bara konstaterabeskrivnaden är attsom nyss
viss förvirring.förstöring ägnad skapadefinitionen gallring är attav

betydelse deni någoninte gallringsbegreppetVi använder änannan
påpeka inför den fortsattavilket viktigtredovisats är attsom nu

vår mening särskildaväsentliga enligtframställningen. Det är att
personuppgifter fårolikafinns hur längebestämmelser som anger

totalförsvarspliktiga.ADB-register EnPliktverketsfinnas kvar i över
den skalluppgift skall gallras innebär alltidföreskrift tasattattom en

bort från registret.

bestämmelsersärskildaregistrerats krävs ingaFör uppgifter intesom

registrera demPliktverket behandlarpersonuppgifterFör utan attsom
enligt vår bedömningtotalförsvarspliktiga, krävsi ADB-register över

arkivlagens huvud-bestämmelser gallring. Häringa särskilda ärom
möjligheter arkiv-skall bevaras och dehandlingarnaregel attom

föreskrifter tillräckliga.lämnamyndigheten Riksarkivet har att

tid för uppgifter igallring efter bestämdHuvudregeln skall vara
registret

ff,i 1989/90:72 50uppfattning uttrycksVi delar den omprop. ssom
arkivlagen omvändi förhållande tillintegritetsskyddet motiveraratt en

personuppgifter.med Förgallringsprincip för ADB-register person-
börtotalförsvarspliktigaADB-registeruppgifter i Pliktverkets över

efteruppgifterna skall gallrasdärförutgångspunkten att envara
ändamål Pliktverketuppgifterna för deBehovetbestämd tid. somav
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för,samlade in dem bör vägledande vid bedömningen hurvara av
uppgifterna skall finns intelänge bevaras i registret. Det regelsom

skäl hålla uppgifterna ordnade i register, med de sökmöjligheteratt
till fram olika sammanställningar uppgifteroch möjligheter att ta av

förinte längre behövs för de ändamåldetta innebär, dettanärsom
uppgifterna inte längre behövs för någotvilka registren skapats. När

särskilda skäländamål så skall de därför gallras, intedessa omav
Pliktverketuppgifter samlar in ochtalar för de skall bevaras. Deatt

snabbt idel dem förlorar mycketregistrerar skilda slag. Enär av av
den tid den registreradevärde medan andra behövs under hela är

från mönstringen ellertotalförsvarspliktig. del underlagetEn stor av
med hänsyn tillmotsvarande undersökning torde ointressantt.ex. vara

genon1förts.ändamålen efter det grundutbildningende angivna att
erhållit ochutbildning den totalförsvarspliktigeUppgifter vilkenom

förvärvat däremot intressanta undervilka färdigheter han därvid är en
sinviss uppgift förlorarlängre tid. svårtDet är avgöra näratt en

för bevarande i ADB-relevans. Vi föreslår den gränsen ettatt yttersta
i lagen, vilket kan uttryckasregistret totalförsvarspliktigaöver anges

någotinte längre behövs förså uppgift skall gallras så denatt snarten
framgår lagen.de ändamål den insamlats för och som avav som

vidUppgifterna skall därvid huvudregel gallras senastsom --
fyllerutgången kalenderår den registrerade totalförsvarspliktigedetav

detår dvs. då totalförsvarsplikten upphör. vissa fall kan70 Isenast
uppgifter fylla inom totalförsvaretförekomma har ävenatt attpersoner

totalförsvarsplikten för deras del. kanefter det upphört T.ex.att
detfrivilligorganisationer kvarstå medlemmar eftermedlemmar i som

krigsuppgifter inomde fyllt 70 år och därvid också behålla sinaatt
organisationen. ställa till förfogande vid höjdDe skall egendomsom

ingår värderingsnämnder och vissaberedskap, de ledamöter isom som
med eller mindre särpräglade uppgifter,andra ärpersoner mer

de eller underskyldiga utföra sina åligganden är överatt oavsett om
medsjuttio år. Som utvecklats i avsnitt 10.2 jämställs dessa personer

totalförsvarspliktiga behövsi vårt lagförslag. I gallringsbestämmelsen
därmed frånockså undantag sjuttioårsgränsen för dem ävenett som
därefter uppgifthar vid höjd beredskap.en

Uppgifter beträffande vilkanärstående och andraom personer
uppgifter antecknats personuppgifter hänförliga tilli registret som en-
viss registrerad totalförsvarspliktig, naturligtvis inte kvarstå iskall
registret längre uppgiften infomrationsunderlag denbehövsän som om
totalförsvarspliktige. Detta bör framgå lagtexten.av

Det bör ankomma regeringen föreskrifter närnärmarege om
olika personuppgifter skall gallras.
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behovskall för forskningensfrån gallringsskyldighetUndantag göras

mycketPliktverket registrerar harpersonuppgifterMånga de ettav
allsidig informationUppgifterna innehållerforskningen.värde förstort

företrädesvis vidbefolkningendelbeträffande mänstor enen av --
efter år och föränd-insamlas årslag uppgifterviss ålder. Samma av

kontinuerligt följas. Detkan härigenom ärfolkhälsanringar t.ex.av
börgallra uppgifterfrån skyldighetenundantaglätt inse attatt att

medförsådant undantagforskningen. Etthänsyn tillmed attgöras
någondatabärare medöverföras tilluppgifterna inte behöver typannan
fördel förföljd, vilket tordeinforrnationsförlust storvara ensomav

meduppgifter skall bevarasvilkaAvgörandetforskningen. somav
jfröverlåtas till Riksarkivetforskningens behov börhänsyn till prop.

1989/90:72 52.s.
i lagtextennödvändigt tillräckligtsåvältordeDet att angesomvara

förfrån gallringspliktenföreskriva undantagregeringen ägeratt
faller underGallringsföreskrifter för myndigheterforskningens behov.
och medavsnitt 9.2.2, ovan. Irestkompetensregeringens sk. se att

föreskrifterförslag går in ochenligt vårtriksdagen omger--
det i lagenåterförasmåste kompetensengallring, attatt angesgenom

följergallring vadtid förfår föreskriva kortareregeringen än som av
bemyndigande isärskiltdärefterRegeringen kanlagen. utan ---

bestämrnel-Riksarkivet meddelamyndighetförordning överlåta att
regeringsformen.tredje stycketenligt 8 kap. 13 §ärrmet",ser

förslaget tilluppgifter enligtpåpekas sådanaskallDet att som
forsknings-får behandlas förbetecknas känsliga,persondatalag som

nödvändig och samhällsintressetbehandlingenändamål är attavom
otillbörligt intrångden risk förprojektet genomförs klart väger över
innebäraintegritet projektet kan seenskildas personligai som

till persondatalag.19 § i förslaget

Patientjournallagens bestämmelser

omfattasuppgifter Pliktverket registrerarEn del de avsomav
gällerpatientjournallagen 1985:562. Detbestämmelserna i t.ex.

vidsjukvårdspersonaljoumalanteckningar förs hälso- ochsom av
föreskrivsutbildningsenheter. journalhandlingartotalförsvarets För en

uppgiften fördesår efter det den sistaminsta bevarandetid atttreom
regeringenRegeringen eller myndighetin i handlingen 8 §. som

journalhandlingar skallbestämmer får föreskriva vissa slagsatt
joumalhand-bevaras tio år. övrigt gäller såvitt deminst I avser-

bestämmelser och delingar allmän handling arkivlagensutgörsom -
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den lagen. på vissautfärdats med stöd Kravenbestämmelser avsom
journalhandlingar motiverasbevarandetminimitider för avav

1984/85: 189.i vårdenoch rättssäkerheten sesäkerheten prop.
behandlinggallringsföreskrifterna i lagenföreslagnaDe avomovan
tillämpningtotalförsvarspliktiga hindrar intepersonuppgifter avenom
bevarandeminsta tid förbestämmelserpatientjoumallagens avom

ADB-joumalhandling gallrasjournalhandlingar. Innan etturen
utskrift och bevaraskan den itotalförsvarspliktigaregister över tas ut

bestämmelsesärskildregistret. Någon görställe ipå änannat som
därför intejournalhandlingarförgallringsplikten ärfrånundantag

nödvändig.

från gallringhandlingar undantagnaFörvaring av

sittför vårdenvarje myndighet1990:782arkivlagenEnligt avsvarar
myndighetsöverlämnandeNormalt innebär§arkiv 4 ett av en

skyddetförstärkningarkivmyndighet vissarkivmaterial till avenen
undantag-uppgifterFöreskrifter sådana ärför uppgifterna. att somom

därförarkivmyndighetöverlämnas tillgallringsplikt skall ärfrånna
Arkivmyndighetensregisterförfattningar.särskildaiinte sällsynta

ocksåmyndigheten harförvaring och denkoncentreraduppgift är
uppgifterlagringeffektiv och säkerförandranormalt avresurser en
Pliktver-bevarasarbetet. dagi det dagliga Iskall behandlasintesom

deti praktikenjournalhandlingar utgörläkarhandlingarkets som-
uppgifternaforskningens behovmaterialet förcentrala attgenom-

förs till detmikrofilmas ochkopieraspå överfinns pappersom av
finnsläkarhandlingsarkivet CLA. I CLAförda CentralaPliktverket

1976 medanfödda åren 1946-för demjournalhandlingari dag ärsom
demjournalhandlingar förförvararRiksarkivetKrigsarkivet del av

arkivetaktuella delarnahålla deföre 1946. Attföddaär mest avsom
frågorarbete medomfattandemed relativtförenat attär ett svara

m.fl.försäkringsbolagförsäkringskassor ochfrån allmänheten,
i bakgrunden byggtföreskriftermed RiksarkivetsPliktverket har ---

uppgift. Viklara dennakunnande förorganisation och attettupp en
skall påpekasförhållande.på detta Detanledning ändraingen attser
myndigheterstatligamöjlighet föreskrivaRiksarkivet har attattatt

tilleller i vissa delararkiv heltöverlänma sinaskall annan--
alltsåfinns§ arkivlagen. Detarkivmyndighet 9myndighet eller till

uppgifterandraCLA, ochhelaför Riksarkivetmöjlighet överatt ta
lämplig.skullesådan åtgärdskall ansesensparas, omsom

Även detPliktverket saknaskvar hosuppgifterna skall finnasom
behovför forskningensbevarats enbartuppgifterskäl för låtaatt som
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totalförsvarspliktiga. Vikvarstå i Pliktverkets ADB-register över
detta material skallföreslår därför bestämmelse attsom angeren

frånavföras, dvs. bort, registret.tas

Sammanfattning

föreskrifter vadjämte Riksarkivetstillämpning vårt förslag,En omav
följande resultat:med gallring förstöring gersom avses

gallringentidpunkten förskall gallras skall vidUppgifter som-
inteföreskrift gallring hindrar dockutplånas registret. En attomur

ellermikrofilmas, skrivs påuppgiften dessförinnan ut sparaspapper
överföringenunder förutsättningenpå myndighetensätt attannat av

medfört sökmöjligheter ellerdatabäraren förlusttill den andra av
definition förstöring.i Riksarkivetsförlust nämns avannan som

för forskningensRiksarkivet bestämt skallUppgifter sparassom-
skall"förstöras"inte gallras dvs. behöver intebehov, behöver men

Eftersomtotalförsvarspliktiga.avföras från ADB-registret över
tillföreskriven kan uppgifterna förasgallring inte överär ett annat

uppgifterna ellermöjligheterna söka blandADB-register attutan att
sammanställningar reduceras.göra

be-gallras ändå bevaras hänsyn tillskallUppgifter men avsom-
före gallringen överföras tillpatientjournallagen, skallstämmelserna i

ADB-registretställe iför lagringdatabärare än överannatannan
totalförsvarspliktiga.
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14 Sekretessfrågor

Inledning14.1

tillämpningengenomgående beaktas vidSekretesslagstiftningen måste
utlämnande påTerrninalåtkomst,registerförfattningar.särskildaav
möjlighetbestämmelserADB-medium m.fl. att tamottagaresom ger

gällandevisst begränsas alltidregisterinnehålldel sättett avav
därförundvika missförstånd har viföreskrifter Försekretess. attom

sekretesslagenbestämmelse med erinranföreslagit uttrycklig attomen
totalförsvar-utlärmiande uppgiftertillämplig det gällerär när omav

spliktiga avsnitt 12.4.se
mellankunna överlämnasUppgifter totalförsvarspliktiga skallom

fördel deminblandade behöverde myndigheter och andra ta avsom
kunna tillgodoses.och den registrerades behov skalltotalförsvaretsatt

framstårdel känslig karaktär och detUppgifterna tillär stor somav
utomstående.sekretesskydd finns obehörigaangeläget att ett mot

utformade så sekretessensammanfattat bör reglernaKort attvara
del dessabehöver uppgifterna fråninte hindrar dem att ta avsom

uppgifternaeffektivt legalt skyddmedan den skall utgöra ett mot att
hamnar i händer.orätta

sekretessbe-redogörelse för gällandeavsnitt 4.3 lämnasI enovan
stämmelser.

möjligheterPliktverkets del14.2 att ta av

personuppgifter andrafrånsekretessbelagda
myndigheter

förgrundutbildningenheter därFörslag: organisatoriskaDe
totalför-då deneller civilplikt genomförs skall,värnplikt senast

svarspliktige rycker lämna joumalhandlingar upprättatsut, som
utbildningen till Pliktverket.under

från andrauppgifter lämnas till PliktverketBakgrund: De som
Av densekretessbelagda hos dessa.myndigheter inte sällanär

bestämmelser"katalog" sekretessbrytandeanledningen finns aven -
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föreskrifter uppgiftsskyldighet se avsnitt 4.3.8 i 3 kap.om ovan, -
totalförsvarsplikt. detförordningen Under utredningsarbetet harom

föruppmärksammats någon särskild föreskrift det möjligtgöratt som
förtidspensioner tillRiksförsäkringsverket lämna uppgifteratt om

finns.företa skadeprövning inte FörhållandetPliktverket ärattutan
journalanteck-vad gäller utlänmande till Pliktverket dedetsamma av

under grundutbildningen.gjorts utbildningsenheternaningar som

överväganden: någonuppgifter huruvidaPliktverket behöver avom
föreller andra utredningarskall kallas till mönstringdem som

förtidspensionerad. Förtids-totalförsvarspliktenfastställande ärav
fördelhinder för tjänstgöring och detregelpension innebär är ensom

enskilde förhållandet uppmärksam-denför såväl Pliktverket omsom
kap. §mönstring utfärdas. Enligt 7kallelse till 7innan t.ex.mas

Riksförsäkringsverket i ärendesekretess hossekretesslagen gäller
för uppgift någonsallmän försäkringenligt lagstiftningen omom

förhållanden det kanhälsotillstånd eller andra personliga attantasom
närstående lideruppgiften eller någon honomden rör ommensom

bestämmelser saknasEftersom sekretessbrytandeuppgiften röjs.
Riksförsäkringsverket i princip hardetta stadgandeinnebär göraattatt

uppgifter.gång Pliktverket begär få sådanaskadeprövning varje atten
föreslåtillfredsställande ordning. Vi harinteDetta övervägtär atten

totalförsvarsplikt med in-in i förordningenbestämmelseatt tas omen
skallRiksförsäkringsverket, begäran Pliktverket,nebörden att av

folkpensioner i form förtidspensionerlämna uppgifter beslutade avom
1962:38l allmän försäkring.sjukbidrag kap. lagenoch se 7 om

tillframställt begäranPliktverket har dock redan ochagerat en
motsvarande ändring i förordningenFörsvarsdepartementet omom en

den anledningen från lägga framtotalförsvarsplikt. Vi avstår ettattav
förslag från utredningens sida.

ochförekommer det förbandsläkareUnder grundutbildningen att
försjukvårdspersonal vid utbildningsenheternahälso- ochannan

beträffande pliktpersonal. blir aktuelltjournalanteckningar Detta om
behandling förekommer under utbildnings-åtgärder i form vård och

vidPliktverket behöver dessa journalanteckningar underlagtiden. som
den totalförsvarspliktige bäst skall kunnabedömningen hurav

genomförd grundutbildning.användas inom totalförsvaret efter
Uppgifterna i journalerna emellertid belagda med sekretess enligtär

kap. första stycket sekretesslagen och de får därmed inte lämnas7 1 §
förband det intefrån hälso- och sjukvårdsenheten påut t.ex. ett om

någonstår klart de kan röjas den enskilde eller honomatt utan att
princip harnärstående lider Detta innebär i den ansvarige attattmen.

gång tillskadeprövning varje journalhandling skall lämnasgöra en en
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Pliktverket. För möjliggöra smidigare förfarande föreslår viatt ett en
sekretessbrytande bestämmelse med innebörden utbildningsen-att

skall lämna de joumalhandlingarheterna, vid utryckningen,senast
till Pliktverket. Bestämmelsenunder utbildningstidenupprättatssom

totalförsvarsplikt.förs in i förordningenlämpligast om
förnågra hinder i form sekretessövrigt har vi inte funnitI attav

från andrauppgifter verket behöverPliktverket skall kunna de
Härvid vi bedömt bestämmelsen i 4 kap. 6 §myndigheter. har att

totalförsvarsplikt får sekretessbrytande vadförordningen anses somom
till Pliktverket från depersonuppgifter skall lämnasgäller de som

omfattande angåendemyndigheter kan utföra mindre utredningarsom
förhållanden. nämnda lagrumde totalförsvarspliktigas personliga I

totalförsvarspliktiga inskrivna skall lämnaden vill fåattanges som
inskrivningen.Totalförsvarets pliktverk det underlag behövs försom

totalförsvarspliktigauppgifterSekretess för14.3 om
Pliktverkethos

iUppgifter enskilds personliga förhållandenFörslag: enom
vid utbildningsenheten under utbildnings-journaler upprättatssom

sekretessbelagda hos Pliktverket.tiden skall ävenvara
skyldighet överlämna joumalhandlingar tillPliktverkets att

sjukvårdspersonalen vid totalförsvarets utbildningsen-hälso- och
totalförsvarspliktiga in, skall omfattaheter, de ryckernär även

sådana joumalhandlingar vid särskild antagnings-upprättatssom
enligt möjlighet för kvinnorprövning lagen 1994:1810 attom

fullgöra värnplikt eller med gmndutbildning.civilplikt längre
uppgifterPliktverket skall dessutom ha skyldighet lämnaatt om

den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförrnåga, fysiska
arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsa till befattnings-
havare vid utbildningsenheten har till uppgift utbilda denattsom
totalförsvarspliktige. Dessa uppgifter skall kortfattat.anges

Bakgrund: Personuppgifter totalförsvarspliktiga skyddasom av
bestämmelserna i 7 kap 12§ sekretesslagen och såvitt avser-
uppgifter från medicinska undersökningar § i kapitel1av samma-
en utförligare redovisning i avsnitt Härtill kommer4.3.4.ges ovan
sekretesslagens särskilda bestämmelser sekretess för personuppgif-om

i personregister avsnitt jfrtse 4.3.5 med Datalagskommitténster
förslag redovisas i avsnitt 6.9.4 och för uppgifter angårsom som
verksamhet för försvara landet avsnittse 4.3.6.att
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bortsett frånsekretessen hos PliktverketBestämmelser brytersom -
bestämmelser begränsningar i sekretesssekretesslagens generella om

medfinns förordningen 1995:648sekretesslagen i14 kap. -
förordningpliktverk. I nämndaför Totalförsvaretsinstruktion

följande:föreskrivs

totalförsvars-samband medpliktverk skall i3 § Totalförsvarets att en
grundutbild-civilplikt med längrevärnplikt ellerrycker in förpliktig

vidjournalhandlingardedagar lämna upprättatsning 60än som
vid den organisatoris-sjukvárdspersonalenochtill hälso-mönstringen

kyrkliglandsting ellermyndighet, kommun,ka enhet hos ett enenen
genomföras.skallgrundutbildningenkommun, där

sedan det upptäcktsjanuari 1997infördes den lBestämmelsen att
i principsekretessbestämmelsergrund gällandePliktverket på varav

utbildningsansvarigajournalhandlingar till deförhindrade lämna utatt
enskilde.samtycke från dentotalförsvaretenheterna inom utan

överväganden: sekretessbrytandeföreslagitförra avsnittetVi har i en
dedelför Pliktverketdet möjligtbestämmelse gör att ta avsom

totalförsvarspliktigasunder dejournalhandlingar upprättatssom
uppgifterskyddar sådanabestämmelsegrundutbildning. Någon som

närvarande inte FörutomPliktverket finns förinkommit tillsedan de
registerför uppgifter i Pliktverketsskydddet mycket som gessvaga

ochsekretessförordningenpersonal, 1 b§totalförsvaretsöver se
gällerstycket sekretesslagen§ första7 kap. 1avsnitt 4.3.4, ovan.
förstaoch kap. 12 §och sjukvården 7uppgifter inom hälso-endast för

totalförsvarsplikti-i ärenden inskrivninguppgifterstycket om avavser
totalförsvarettill befattningar inomantagning kvinnorsamt somavga

uppenbartgrundutbildning 60 dagar. Detlängre ärkräver än att
övrigtpersonliga förhållanden ienskildes hälsa ochuppgifter denom
skyddåtnjuta likvärdigtaktuella journalerna böråterfinns ide ettsom

vid mönstringenuppgifter framkommerPliktverket dehos somsom
§därför kap. 12förrättningar. Vi föreslår 7motsvarandeoch att
iomfatta sekretessändras tillstycket sekretesslagen ävenförsta att

totalförsvarspliktige. Av lagrummetkrigsplacering denärenden avom
ärendeuppgifterna gäller bl.a. iförföljer redan sekretessatt som

avbrott itotalförsvarsplikt ochtjänstgöra medangår skyldighet att
tordevi föreslårmed den ändringtjänstgöring. Tillsammanssådan

inneharPliktverketändamål för vilkaomfatta dedärmed sekretessen
uppgifternarakt, dvs.Skaderekvisitet i lagrummetdessa uppgifter. är

honomenskilde eller någondenfår det kaninte lämnas antas attut om
deMed hänsyn tilluppgiften röjs.närstående lider attommen
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joumalanteckningar förs vid utbildningsenhet normalt ärsom en av
relativt enkel beskaffenhet torde sådant skyddett vara nog.

övrigtI sekretesskyddet förär personuppgifter hos Pliktverket
tillräckligt enligt vår bedömning. Ovan lämnad redovisning visar att
det inte sällan finns flera Sekretessregler gäller försom samma
uppgift. Möjligen kan det bristsägas uppgifter frånattvara en
psykologiska undersökningar utförs vid mönstring motsv. endastsom

skyddade enligt bestämmelseär med rakt skaderekvisit kap.7etten
12 § första stycket sekretesslagen hos Pliktverket. Till skillnad från
vad gäller de medicinska undersökningarna nämligen inteär 7som
kap. § första stycket1 sekretesslagen tillämpligt personuppgifter
från dessa undersökningar se avsnitt 4.3.4. Vår översynovan av
aktuella Sekretessregler har dock inte omfattat omprövningar av
tidigare överväganden vad gäller sekretessens styrka i olika fall. Vi
vill med den gjorda anmärkningen endast fästa uppmärksamhet på
förhållandet.

Bestämmelser bryter sekretessen för personuppgifter hossom
Pliktverket få. endaDen specifikt inriktarär sig uppgiftersom som
behandlas Pliktverket den redovisade i myndighetensärav ovan
instruktion. Behovet sekretessbrytande föreskrifter dock inteärav
heller flestaDe uppgifter den karaktären de inteärstort. attsom av
kan lämnas hänsynmed till sekretess, behöver inte heller tillut utges

för verksamheten med placera och redovisa totalförsvars-att attannan
pliktig personal skall fungera. Vi har uppmärksammat två fall där
föreskrifter bryter sekretessen påkallade:ärsom

Utlämnande joumalhandlingar till utbildningsenheternaav
betrajfande de kvinnor genomgått särskild antagningsprövning.som

Den redovisade bestämmelsen i Pliktverkets instruktion gällerovan
endast joumalhandlingar vid mönstring. Behovetupprättatssom av
joumalhandlingar hos hälso- och sjukvårdspersonalen utbildningsen-
heten lika beträffande de kvinnorär till grundutbild-stort antassom
ning efter sådan särskild antagningsprövning mönstringmotsvararsom
se 3 § lagen möjlighet för kvinnor fullgöra värnplikt ellerattom
civilplikt med längre grundutbildning. Ett tillägg bör därför tillgöras
3 § i förordningen med instruktion för Totalförsvarets pliktverk så att

joumalhandlingar upprättadeäven vid antagningsprövning för kvinnor
omfattas bestämmelsen utlänmande.av om
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fysiskfunktionsförrrtága ochuppgifter psykiskUtlämnande omav
utbildningsenheten.tillarbetsförmåga m.m.

utbildningsenhetenvidsjukvårdspersonalenochbara hälso-inteDet är
och hälsatotalförsvarspliktiges psykedenuppgifterbehöver omsom

ocksåmotsvarande börbefäl ellerAnsvarigtgrundutbildningen.under
med påfinnsjfr vadavseendebasuppgifter i dettatillgång till som

därförföreslårViavsnitt 8.4.4.grundutbildningskortet,det sk. en
totalför-med densambandiPliktverketbestämmelse attattangersom

elleruppgifter hanskortfattadeskall lämnainsvarspliktige rycker om
arbetsförmåga, allmännafysiskafunktionsförmåga,psykiskahennes

Personuppgifterna lämnasutbildningsenheten.tilloch hälsabegåvning
utbilda denuppgifthar tillbefattningshavarelämpligen till attsom

styckeandrainförasBestämmelsen kantotalförsvarspliktige. ettsom
pliktverk.Totalförsvaretsförinstruktionmedförordningeni 3 §

skalltotalförsvarspliktigautbildningförekommerDet somatt av
inte ärgenomförs hoscivilpliktmedtjänstgöra ett ensomorgan

uppgifts-sekretessbryterBestämmelser attmyndighet. genomsom
tillämpligaendastförordningeller ärföreskrivs i lagskyldighet

kap.1sekretesslagen. Se ävenkap. 1 §Se 14emellan.myndigheter
jämställas medskallvissa andravilket lagrumenligt8 § organ

generelltNågotsekretesslagen.tillämpningenvidmyndigheter av
tilllämnas änuppgiftersekretessbelagda utbehov annanatt armarsav

dockVi villframkommit.integrundutbildningen harundermyndighet
stödmedkan skeuppgifter intesådanautlämnandepeka på avatt av

dessapliktverk iTotalförsvaretsinstruktion förmedförordningen3 §
nödvändigatordefalletenskildai detskadeprövningEfterfall. en

enskildatillkunna lämnasemellertid ävenpersonuppgifter ut-ut
uppgifterna inteförbehållfall medibildningsanordnare, attvart om

sekretesslagen.stycket§ första14 kap. 9vidare sefår lämnas
oklartnågotförefallernulägetdet itillMed hänsyn somatt vem

totalförsvarspliktigadepersonuppgifterståskall mottagare omavsom
sekretessbrytandevilkavi inteharkrigssituation övervägti en

nödvändiga.härvid kanbestämmelser varasom
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14.4 Sekretess hos dem personuppgiftertar emotsom
från Pliktverket

Förslag: Sekretess skall gälla för uppgifter den totalförsvars-om
pliktiges personliga förhållanden inom verksamhet som avser
utbildning för totalförsvarsändantål, hos befattningshavare som
har till uppgift utbilda honom eller henne. Uppgifterna skallatt
inte få lämnas det inte står klart de kan röjasut attom utan att
den uppgiften eller någon honomrör eller henne närståendesom
lider men.

Bakgnmd: Sekretessen följer inte uppgift lämnats detuten som om
inte finns särskild regel detta se avsnitt 4.3.9.en om ovan

överväganden: Det viktigt sekretessbelagdär uppgift kanatt en som
lämnas från Pliktverket till inom totalförsvaretut grundannat organ

sekretessbrytande bestämmelse inte står oskyddad hosav en mottaga-
ren.

För uppgifter den enskildes hälsotillstånd eller andra personligaom
förhållanden lämnas till de utbildningsansvariga enhetemas hälso-som
och sjukvårdspersonal gäller sekretessbestämmelserna i kap.7 1 §
första stycket sekretesslagen hosäven I kommentaren tillmottagaren.
sekretesslagen Corell mil; Sekretesslagen Kommentar till 1980 års-
lag med ändringar, 3 uppl. 1992 uttalas i anslutning till denna

,
bestämmelse följande:

Hälso- och sjukvård behöver inte bedrivas i organisatoriskt självständiga former utan
kan inslag iutgöra förvaltning, inom skolväsendet, socialtjänsten,t.ex.annan
kriminalvården eller försvarsmakten. Också företagshälsovården i det allmännas
verksamhet faller under paragrafens tillämpningsområde. Avsikten i dessafall denär att
del verksamheten räkna tillär hälso- eller sjukvård skall falla under denattav som nu
aktuella sekretessregleringen,inte under den reglering gäller för värdmyndigheten.som
I den mån uppgifterna kommer hanteras i demia myndighets egentliga verksamhet,att
blir emellertid den regleringen tillämpa.attsenare

Uppgifter den enskildes hälsa kan komma lämnast.ex.om attsom av
Pliktverket till andra delar utbildningsenheten hälso- ochänav
sjukvårdspersonalen, omfattas sålunda inte sekretess enligt kap7av
1 § första stycket sekretesslagen. Det gäller i första hand det ovan
nämnda grundutbildningskortet med uppgifter bl.a. den enskildesom
psykiska funktionsförmåga. Paragrafen i övrigt inte heller tillämpligär
hos den utbildande enheten. Enligt 7 kap. 12 § andra stycket sekre-
tesslagen gäller sekretess: .inom personalvård med avseende på den

. .
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hänför sig tilluppgifttotalförsvarsplikt förmedtjänstgör somsom
personligaenskildsför uppgiftundersökning ochpsykologisk om

särskiltbefattningshavarekonsulent ellerhosförhållanden somannan
angelägenheter,hjälp i personligamed råd ochuppgift biståtillhar att

denröjasuppgiften kanklartstårdet inte utan attatt somom
lider men.närståendenågon honomelleruppgiften rör

tillämplig detordesekretessbestämrnelseheller dennaInte vara
utbildningsenheten.tillställsgrundutbildningskortiuppgifter ett som

befattnings-sådan annanknappastutbildningsansvarig chef ärEn
skallgrundutbildningskortetUppgifterna idär.havare" nämnssom -

i dag i formlämnaskortfattade ochföreslårvad vienligt avvara-
känsligt såvittmycketInnehålletbokstavskod. äroch/ellersiffer-en

funktionsförmåga ochpsykiskaenskildesdengraderingen avavser
ivilket tordeinitierade,för delättolkatså stortkodning varatrots pass

uppgifternatotalförsvaret,inomtjänstgjortsjälvaalla de attsett som
Vihossekretessbestärnrnelsemed ävenskyddas mottagaren.bör en

tredjemedförsessekretesslagen12 §därför 7 kap. nyttföreslår ettatt
hänför siguppgiftergäller försekretessdär detstycke att somanges

totalför-uppgifter denoch förundersökningarpsykologiskatill om
harbefattningshavarehosförhållandenpersonligasvarspliktiges som

personuppgifter-aktuellaeller henne. Deutbilda honomuppgifttill att
frånUppgifterskaderekvisit.motiverarkänslighet omväntettnas

sekretesskydd hosstarkarehärmedfårundersökningarpsykologiska ett
hosuppgifterna harvadutbildningsenhetenvid änbefattningshavaren

frånuppgifter lämnassådanaockså fallet i dagSå närPliktverket. är
stycket§ förstakap. leftersom 7förbandsläkaretillPliktverket en

Pliktverket.hosinteförbandsläkarenhosgällersekretesslagen men
iundersökningpsykologiskfrånuppgiftervadJfr sägs omsom

14.3.avsnitt
vi kanhar, såvittPliktverketövrigt lämnasUppgifter i utsom av

Uppgiftersekretesskydd hoserforderligtbedöma, mottagarna. om
uppgifternaförsvarssekretessenomfattaskrigsplaceringar etc. omav

denockså erinrasskallsekretesslagen. Detkap. 2 §känsliga 2är om
fram-används viduppgiftergäller försekretessabsoluta somsom

avsnitt 4.3.7 ovansekretesslagen,statistik 9 kap. 4 §ställning seav
13 kap. 3Pliktverket enligtgäller hossekretessdenoch att somom

tillde överlämnasuppgifternaföljer medsekretesslagenoch §§4 om
arkivering. Omförforskningsverksamhet ellermyndighet fören

delfårsekretesslagenskadeprövning enligtsärskildenskild efter ta av
förbud lämnaförbehåll medforskningsändamâl kanföruppgifter att

Sådantsekretesslagen.§enligt 14 kap. 9vidare ställasuppgiften upp
det ianvändastidigarekan ocksåförbehåll nämnts omsom --
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andra fall skulle aktuellt lämna personuppgifteratt utvara om
totalförsvarspliktiga till andra utbildningsanordnare myndigheter.än
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15 Skadestånd och straff

15. Skadestånd1

Förslag: Persondatalagens bestämmelser skadestånd skall gällaom
behandlingar utförts i strid med lagen behandlingäven som om av

totalförsvarspliktiga eller föreskrifterpersonuppgifter om som
meddelats med stöd den lagen.av

förhållande in i eftersomföreskrift detta lagenEn tassom anger
skadeståndsbestärnmelser endastföreslagna persondatalagensden
strid lagen före-behandling skett i med den ellergäller vid som

med stöd därav.skrifter meddelatssom

Enligt förslaget till persondatalag 43 § skall denBakgrund:
för skadapersondataansvarige den registrerade denersätta som en

eller föreskrifterpersonuppgifter i strid med den lagenbehandling av
fört Ersättning skallmeddelats med stöd lagen med sig.har avsom

också för för-betalas för och sakskadainte bara utanperson- ren
personliga integritetenmögenhetsskada för den kränkning densamt av

ihar inneburit. Ersättningsskyldigheten kan denbehandlingensom
falla dendet skäligt ned eller helt bort,utsträckning sättasär om

visar felet inte berodde honom eller henne.persondataansvarige att
särskilda bestämmelserna i förslaget tillSkillnaden mellan de

skadeståndslagenpersondatalag och allmänna bestämmelser i
kanbestår främst i ersättning enligt persondatalagen1972:207 att

för kränkning den personligautgå för fönnögenhetsskada och avren
brottslig gärning begåtts.integriteten även om

överväganden: Datalagskommitténs överväganden har skett mot
personuppgifter Datalagskommittén,bakgrund EG-direktivet omav

föreslagna1213.2. Formuleringen i den persondatalagenavsnitt
behandlingarinnebär strider särskild författningatt motsom en som

reglerar behandling personuppgifter inom viss verksamhet,av men
tillåten enligt persondatalagen, inte grundar skadeståndsskyl-ärsom

dighet enligt allmänna skadeståndsbestämrnelser i skade-änannat
ståndslagen. saknas enligt vår uppfattning skäl sådanDet göraatt
åtskillnad. Skada uppkommit personuppgifter behand-attsom genom
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gällande bör bedömas lika skadeståndssynpunktlats i strid med rätt ur
åsidosatts före-i vilken författning de föreskrifter haroavsett som

bestämmelserVi föreslår därför persondatalagenskommer. att om
behandlingar utförts i strid med lagenskadestånd skall gälla även som

ellerpersonuppgifter totalförsvarspliktigabehandling av omom
meddelats med stöd denna lag.föreskrifter som av

Straff15.2

bestämmelser-avvikelser från de föreslagnaBedömning: Skäl för
föreskrifter i övrigt,eller från straffrättsligai persondatalagen,na

föreligger inte.

föreslagit datalagensDatastraffrättsutredningen harBakgnmd: att
tilldatalagen flyttasstraff för dataintráng 21 §bestämmelser om

Datalagskommittén harft.SOU 1992:110 182brottsbalken se s.
vissDatalagskommittén föreslagitförslaget. övrigt harinstämt i I

idatalagentill vad gäller enligtavkriminalisering i förhållande som
finns istraffbestämmelservissa dedag. Kommittén att somanser av

ochoch viteför det föreslagnadag inte relevantaär systemet att
Datalagskommittén,sanktionerskadestånd flera fall tillräckligai utgör

persondatala-bestämmelse iföreslår12. 13. 4. Kommitténavsnitt en
uppgifter till denstraffbelägger lärrmande44 § av osarmasomgen

ellerföreslås bötertillsynsmyndigheten. Straffetregistrerade eller vara
betraktamånader eller, brottetfängelse i högst är att somomsex

fängelse i högst två år.grovt,

överväganden: straffbestämmelsersärskildasaknas skäl förDet
föreskrifterna i lagen behandlingavseende brott mot personupp-om av

gifter totalförsvarspliktiga.om
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16 Ikraftträdande och

Övergångsbestämmelser

16.1 Ikraftträdande

personuppgifter totalför-behandlingFörslag: Lagen omom av
kraft den januari 1999.svarspliktiga skall träda i 1

Ändringarna förordningensekretesslagen 1980:100,i
1995:648totalförsvarsplikt och förordningen1995:238 om

kraftTotalförsvarets pliktverk, skall träda iinstruktion förmed
den 1998.I januari

personuppgifterbehandling16.1.1 Lagen omom av
totalförsvarspliktiga

överväganden: behandling personuppgifterVårt förslag till lag om av
den Datalags-totalförsvarspliktiga skrivet bakgrundär mot av avom

1997:39 och utformadkommittén föreslagna persondatalagen SOU
således inte trädai med lagens bestärmnelser. Lagen kansamspel den

föreslagits gälla från och med deni kraft före persondatalagen, vilken
föreslårfinns skäl avvakta ytterligare1 januari 1999. Då det inte att

personuppgifter totalförsvarspliktigabehandlingvi lagenatt om omav
tordepersondatalagen. Tiden fram till dessi kraft samtidigtträder som

föreskrifter iför övervägande vilka ytterligaretillräcklig avvara
lagarna träder i kraftförordningsform kan behövas. I och med attsom

enlighetPliktverket behandla personuppgifter isamtidigt skall inte
falletoktober 2001, vilket hade varitmed datalagen fram till armars

nedan underövergångsbestämmelserna till persondatalagen. Seenligt
Övergångsbestämmelser, avsnitt 16.2.2.

har meddelats DatainspektionenTillstånd och föreskrifter som av
ikraftträdandedagen Jfr Datalagskom-bör förlora sin verkananses per

gall-Föreskrifter från Riksarkivet avseendemittén, avsnitt 12. 15.2.5.
totalförsvarspliktiga finns för närvarandering ADB-registret överav

januariinte. mån föreskrifter behöver utfärdas före den 1Iden sådana
så inte strider vårt lagförslag.1999 bör de utformas de motatt
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Ändringar författningari andra16.1.2

överväganden: för-sekretesslagen,iändringarföreslagitVi har
förinstruktionmedförordningentotalförsvarsplikt ochordningen om

kap. 14.pliktverk seTotalförsvarets
ipersondatalagen trättberoendeinteändringarNämnda är attav

föreskrifter.gällandemedtillsammansfungerarkraft, även nuutan
ochreglerardeeftersommöjligt,införasbörBestämmelserna snarast

myndig-inblandadepersonuppgifter deutbytenödvändigtmöjliggör av
fördatum1998januariföreslår den 1Viemellan.heterna som

införandet.

Övergångsbestämmelser16.2

harikraftträdande mönstratvid lagensFörslag: Personer som
skall,räkningtotalförsvaretsanspråk förtagits iintemotsv. men

följerregisterinnehållbegränsningardehinder avsomutan avav
ADB-register överPliktverketsifå antecknasocksålagen,

totalförsvarspliktiga.
behandlingvidgällaskallbestämmelserPersondatalagens av

behandlinglagenomfattaspersonuppgifter person-avomavsom
1999,januari ävenfrån den 1totalförsvarspliktigauppgifter om
tidpunkten.vid denpågårredanbehandlingsådansåvitt somavser

behandlaPliktverketandra rättän attBestämmelsen som ger
med denfrån ochförstgällaskall dockpersonuppgifterkänsliga

2001.oktober1

uppgifterRegistrering16.2.l personer varsomav
1999,januariföre den länstbarhet utretts sommen

anspråk förtagits iintetidpunktenvid den

räkningtotalförsvarets

överväganden: totalförsvars-uppgifterskallförslagvårtEnligt om
totalförsvars-ADB-register överPliktverketsiregistreraspliktiga få

antagningsprövningsärskildmönstring,föraktuelladepliktiga ärnär
syfte.motsvarande Upp-medutredningomfattandemindreeller annan

krigsplaceringbeslutavtal,beträffandegifter omgenomsompersoner
ocksåfårtotalförsvaretföranspråkieller ärsätt tagnaannat

motsv.harfaller den mönstratövergångsskederegistreras. I ett som
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inte krigsplacerats, mellan angivna punkter. gällerännu Detmen nu
dem inte fullgjort grundutbildningen ochmönstrat ännut.ex. som men

därför inte kunnat krigsplaceras, och dem efter mönstringenännu som
placerats i utbildningsreserv. åtgärdaFör denna brist bör det iatten
övergångsbestämmelserna uppgifter dessa ocksåattanges om personer
får antecknas i registret.

uppgifternasjälvfallet så endast får antecknas där i denDet är att
mån relevanta för ändamålen med registret och inte de enligtde är om
andra föreskrifter redan fallit för gallringsplikten.

16.2.2 Förhållandet till den föreslagna persondatalagens
Övergångsbestämmelser

överväganden: Nedan de föreslagna övergångsbestämmelsemaanges
till persondatalagen i punkter. Under varje punkt följer våra8

föreslår viöverväganden och kommentarer. Om inget ingasägsannat
undantag vad gäller behandlingen personuppgifter totalförsvars-av om

föreslagnapliktiga. utförlig redovisning skälen bakom deFör aven
övergångsbestämmelserna till persondatalagen hänvisas till Data-
lagskommittén, avsnitt 12.15.

då datalagenDenna lag träder i kraft den I januari 1999,
fortfarande1973:289 upphör gälla. äldre lagen gäller dockDenatt

i fråga överklagande beslut meddelats före den 1 januariom av som
1999.

förverkande register,Talan Datainspektionens beslut, t.ex.ommot av
skall föras enligt datalagens bestämmelser beslutet meddelatärom
med stöd den lagen.av

Betråjfande sådan behandling personuppgifter pågår vidav som
ikraftträdandet skall till utgången september månad 2001 den äldreav
lagen tillämpas i stället för den gäller bestämmelsernaDetta ävennya.
i den äldre överklagande.lagen om

Enligt Datalagskommittén bör kunna vidanvända sigman av en
tolkning begreppet "behandling redan pågår". väl serieHarav som en
behandlingar påbörjats före ikraftträdandet, bör den behandlingsserien
kunna fortsätta oberörd den lagen ända till den oktober 2001,lav nya

bara viss behandling sökningar,trots att typ t.ex.av genom-
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återupptaspåbörjas eller Data-och kompletteringarändringar -
12.15.2.2.lagskommittén, avsnitt

totalför-personuppgifterbehandlingmed lagenI och att omavom
kraft dagföreslår träder ivad vienligtsvarspliktiga somsamma--

gälla förövergångsbestämmelsedennaskall intepersondatalagen,
följaPliktverket haruppgifter.behandling dessaPliktverkets attav

med denfrån ochbåda de lagarnaibestämmelserna gemensammanya
bestämmelsenidärförbörikraftträdandet. Detfördagen omanges

personuppgifterbehandlingför lagenikraftträdande omavom
vidtillämpasskallpersondatalagentotalförsvarspliktiga ävenatt

övergångsbestärn-ii 2hinder vad sägsbehandlingen, utan psomav
lagen.till denmelsema

skall inteden lagenoch 21 §§ i10, 13,Bestämmelserna i nya
manuellsådanbetrájfandeoktober 2007den Iförränbörja tillämpas

ikraftträdandet.pågår vidpersonuppgifterbehandling somav

behand-grundläggande kravparagrafemauppräknadeDe avser
behandlingförutsättningar ärallmäsma närpersonuppgifter,lingen av

personuppgifterkänsligabehandlingförbud samttillåten, mot av
lagöverträ-uppgifterbehandlamyndigheterandraförbud för än att om

manuellfortsättaPliktverket kanInnebördendelser. är att ev.
1999,januaridenredan pågår 1personuppgifterbehandling somav

tillframpersondatalagenibestämmelserbeakta dessabehövautan att
tidigare intepersonuppgifter harbehandlingManuellnämnd datum. av

och Datalags-Sverigepersondataskyddslagstiftningen ireglerats av
införandetmedtill respitmöjlighetutnyttja denvaltkommittén har att

i direktivet.behandlingsådanavseendeEG-direktivet gessomav
verksamhet.Pliktverketsgälla iRespiten bör även

förlagrasikraftträdandetvidpersonuppgifterBeträffande som
denoch §§ i10, 13, 21bestämmelserna iforskning skallhistorisk

på någotuppgiperna behandlasförsttillämpaslagen börja närnya
äldredenbestämmelsenmotsvarandeskallDessförinnansätt.annat
skalllageni denbestämmelsernaangivnatillämpas. Delagen nya

vadtidigaretillämpasbörja änföljd vadtilldock inte sagtssom nuav
punkt 2 eller 3följer ovan.avsom

gallringfrånskall undantasuppgifterföreslagitVi har att avsom
ADB-Pliktverketsfrånskall avförasforskningens behovtillhänsyn

sker pålagringtotalförsvarspliktiga. Den annatregister över som
bestämmelseNågonövergångsbestämmelse.omfattas dennaställe av

behandlinglageninte iförhållande behövsdettaförtydligar omsom
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eftersom den lagen intepersonuppgifter totalförsvarspliktigaomav
för historiskpersonuppgifter lagrasbehandlingreglerar somav

forskning.

ikraftträdandet.föreden lagen färenligt 36 § iAnmälan görasnya

skallpersonuppgifterbehandling görasanmälandenDet är somom av
verket intePliktverket kantillsynsmyndighetentill omsom avses. -

anmälnings-innebärpersondataombud, vilketväljer attatt utse ett
persondatalagtill§ förslaget görabortfaller 37skyldigheten en-

1999.den januarianmälan före 1sådan

gälla efterikraftträdandet skallförelämnats ävensamtyckeEtt som
lagen.uppfyller kraven i densamtycketikraftträdandet nyaom

särskild kommentar.föranleder ingenBestämmelsen

den äldre lagenenligt 10 § iregisterutdragbegäranHar omen
föreexpedieratshar utdraget inteikrajtträdandetförekommit in men
26 §ansökan enligtskall framställningenikraftträdandet som enanses

i den lagen.nya

ingen särskild kommentar.föranlederBestämmelsen

tillämpasskall baraskadeståndbestämmelserlagensDen omnya
efterinträffathänför till haryrkandet sigomständighetden somom

bestämmelserna.de äldrefall tillämpasikraftträdandet. I annat

persondatalagens.hänvisar tillskadestândsbestärmnelsetillVårt förslag
Övergångsbestämmel-persondatalagenspunkt ii dennaVad som anges

pågrundasskadeståndsyrkandenadåsålundagäller attävenser
personuppgifterbehandlingstrid lagenbehandling skett i mot avom

med stödmeddelatsföreskriftertotalförsvarspliktiga eller avsomom
lagen.

personuppgifterBehandling16.2.3 omav
Pliktverkettotalförsvarspliktiga andrahos än

överväganden: ViPliktverket.andralagförslag berörVårt änäven
iin uppgifterPliktverket läggaandraför än attt.ex. ett utrymmeger

terrninalåt-föreskrivertotalförsvarspliktiga ochADB-registret över om
m.fl. skallmyndigheterdessa andraregistret. Hosför andra tillkomst
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inte persondatalagen börja tillämpas förrän i oktober 2001 beträffande
sådan behandling personuppgifter redan pågår den januari1av som

för1999. Olika regelverk dem behandlar uppgifter totalför-som om
svarspliktiga bl.a. skicka uppgifterna sinsemellan kanattgenom- -
ställa till problem. Automatisk behandling inte innefattarsom
registrering under övergångsperiod oreglerad denhosär t.ex. en som

uppgifter från Pliktverket verketmedan underkastatäremottar
persondatalagens bestärrunelser. Vi kan dock inte finna någraatt
olösliga konflikter uppstår. I och med Pliktverket respitharävenatt
från persondatalagens bestämmelser såvitt manuell behandlingavser

personuppgifter och då datalagens regelverk endast griper inav om
registrerar uppgifterna i ADB-register bör samspeletmottagarna

fungera under den period två och halvt år det frågaärettom om.
Särskilda problem skulle kunna uppstå under övergångsperioden om

för totalför-andra Pliktverket in uppgifter i ADB-registretän över
svarspliktiga. andra för själva iDessa i praktiken "registerettorgan
registret och därmed underkastade datalagens bestämmelser. Enär
föreskrift i förordning hälso- och sjukvårdsper-att t.ex.om annan -

utbildningsenhetersonal vid Försvarsmaktens får föra in vissa-
uppgifter i Pliktverkets ADB-register totalförsvarspliktiga,över
innebär dock åtgärderna inte tillståndspliktiga eftersom deäratt
beslutats regeringen. föreskrifterDe kan utfärdas Datain-av som av
spektionen med stöd datalagen bör kunna utformas så konflikterattav
mellan regelverken inte uppstår. Läkare har grundredan av
särskilt undantag i datalagen särskilt tillstånd förarätt ettatt utan
register någons sjukdom eller hälsotillstånd i övrigt, 2 §över se a
andra stycket 4 datalagen. En liknande situation kan uppstå är attsom
Pliktverket enligt den ordningen inte förhindrat lämnaär att utnya
uppgifter på ADB-medium, medan inte får innehamottagaren ett
personregister på ADB-medium tillstånd enligt datalagensutan
bestämmelser. Som inledningsvis vi dock problemennämnts attanser
bör kunna lösas under den aktuella övergångsperioden. I det här fallet

ansöker tillstånd hos Datainspektionen, elleratt mottagarengenom om
låter uppgifternasig nöja med medium.att annat

Beträffande förslagetsärskild bestämmelse i till lag be-en om
handling personuppgifter totalförsvarspliktiga det emellertidärav om
befogat ytterligare överväganden. Det gäller det föreslagnagöraatt
undantaget från förbudet behandling känsliga personuppgiftermot av
för de myndigheter m.fl. kan utföra mindre omfattande utredning-som

enligt lagen totalförsvarsplikt stycket vårt lag-5 § andra iar om
förslag. Bestämmelsen medför de berörda kanmyndigheterna ävenatt
registrera dessa uppgifter med hjälp bestämmelsen träderADB. Omav
i kraft före den oktober 2001 innebär detta onödig konflikt1 att en
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med datalagens regler tillståndsplikt uppstår. Olika regler kanom
komma gälla för olika uppgifter i register hos denatt typer av samma
aktuella myndigheten. därför kraftDenna bestämmelse bör inte träda i
förrän persondatalagens bestämmelser i övrigt med undantag för de

gäller manuell behandling gäller för dessa behandlingsom organs av
personuppgifter. kan tillsvidare behandla de uppgifter de finnerDe
nödvändiga underkastade någon persondataskyddslagstift-utan att vara

med uppgifterna. Vining så länge de inte för ADB-registerett eget
föreslår bakgrund det anförda § andra stycket i lagen5attmot omav

totalförsvarspliktiga kraftbehandling personuppgifter träder iav om
först den oktober 2001.1per
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17 Konsekvenser förslagenav

Prövning17.1 offentliga åtagandenav

Enligt generella kommittédirektiv dir. 1994:23 har samtliga
kommittéer och särskilda utredare förutsättningslöst prövaatt
offentliga åtaganden inom den verksamhet utreds. I direktivetsom
uttalas vissa kollektiva nyttigheter måsteatt garanteras genom
offentliga åtaganden. Försvaret dessa. Prövningennämns som en av

offentligt åtagande sådana nyttigheter kan enligtrörettav som
direktiven översiktligt eller i vissa fall slopas helt.göras

Pliktverkets verksamhet bas för totalförsvarets personalför-utgör en
sörjning och kan inte rimligen det offentliga.ängaranteras av annan
Med hänsyn till kontinuerlig riksomfattande samordning äratt
nödvändig, den lämpligaste huvudmarmen. Med dessa kortaär staten
konstateranden avslutar vi, med hänvisning till vad i detsägssom
aktuella direktivet kollektiva nyttigheter, vår prövning i denna del.om

17.2 Regionalpolitiska konsekvenser,
jämställdhet mellan könen och

brottsförebyggande arbete

Generella kommittédirektiv föreskriver redovisning ställda förslagsav
konsekvenser för regionalpolitiken dir. 1992:50, jämställdhetspoliti-

brottsförebyggandeken dir. 1994: 124 och det arbetet 1996:49. Vi
har inte kunnat finna vad berörs våra förslag.nämnsatt som nu av

17.3 Kostnader för förslagens genomförande

förslagDe vi lämnar reglera redan pågående verksamhetattavser en
och reglerna till den centrala lagstiftningen området.anpassa nya
Förslagen medför sålunda i sig inga kostnader för samhället.

De begränsningar vi föreslår vad skall få förekomma iav som
registret och hur uppgifterna skall få kommuniceras mellan dem som
behöver dem, kan innebära merkostnader för de berörda jämfört med
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fotografiermedgivitför. Vi har intede planeratde lösningar attt.ex.
totalförsvarsplikti-ADB-registretskall få finnas ipliktpersonal överav

innebärPliktverkets beräkningarEnligtavsnitt 12.2.3.se ovan,ga
namnteck-totalförsvarspliktigesdenfotografier ochordning dären

fristående serversystemregisterining lagras separatett en
Driften000 kr. ärinvesteringskostnad 450 systemetavom ca

inklusive service.000 kr/år,till 50beräknad ca
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18 INTEGER-delen Pliktverkets ADB-av

register totalförsvarspliktigaöver En-

sammanfattning

Som förredogjorts avsnitt 8.4.8 skall Socialstyrelsensovan
personalförsörjningsregister hälso- och sjukvårdspersonal i krigöver
INTEGER överföras till PLIS och del dettautgöra system.en av
Pliktverket skall enligt överenskommelse med Socialstyrelsen sköta
uppdatering och ändring uppgifterna i INTEGER-delenävenav av
registret.

Vårt förslag till lag behandling personuppgifter totalför-om av om
svarspliktiga för lösning innebär INTEGER-utrymme attger en som
personalen registreras tillsammans med de totalförsvarspliktiga i
Pliktverkets ADB-register. Vi har vid utformningen förslaget tillav
lagtext tagit hänsyn till de särskilda krav registerinnehåll, sökbe-

därmed måste ställas. följerNärmast nedangrepp m.m. som en
sammanfattning dessa överväganden.av

Ändamálen med behandlingen

Lagen behandling personuppgifter totalförsvarspliktiga ärom av om
tillämplig vid behandling personuppgifter INTEGER-även av om
personalen. Detta följer § första stycket det1 där lagenattav anges
tillämpas i den verksamhet Pliktverket bedriver för framatt ta
underlag för beslut inskrivning, krigsplacering eller annatom
ianspråktagande personal till totalförsvaret. förs förINTEGER attav

underlag förteckning finnasskall hälso- och sjukvårds-närett en- -
personal skall fördelas landet i krigssituation.över en

Registerinneháll

7 § första stycket i vårt förslag3 till viss del utformad särskilt förär
de hälso- och sjukvårdspersonalen inte formelltäratt av som

krigsplacerade ändå skall kunna registreras i Pliktverkets ADB-register
totalförsvarspliktiga. Det gäller andra ledet i punkten där detöver sägs

det får antecknas uppgifter den vissgrund kompe-att om som av
viktig för totalförsvaret.ärtens
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sjukvârdspersonalenochantecknas hälso-uppgifter fårDe omsom
dettaMed stödtotalförsvarspliktiga i 8övrigaoch avanges

anställning,adress,uppgifterlagrum kan personnummer, nanm,om
bedömsi den mån detantecknas,kunskaperochutbildning m.m.

erforderligt.

terminalátkomstochuppgifterRegistrering av

tillåtamöjlighetregeringeni 10 och 11Bestämmelserna attger
civilbefäl-ochsjukvårdshuvudmäxmenm.fl t.ex.Socialstyrelsen

totalförsvar-ADB-registertillterminalâtkomst överhahavarna att
bestämmelserregistret. Deuppgifter direkt iföra inspliktiga och att

så deutformadeförordning kanikan attregeringen varagesom
sjukvårdspersonal.hälso- ochuppgifterendast tilltillåter åtkomst om

Sökbegrepp

sökbegreppanvändatillåtetdetvårt förslag t.ex.Enligt är att som
detHärmedfärdigheter.kunskaper och ärutbildning,anställning, t.ex.
"kirurg"utbildningsärskildmedefter "läkaresökatillåtet somatt

tillförslagvårtbedömtlandsting. Vi harvid visstanställd attett
INTEGER-förtillräckligtsökbegreppbegränsning utrymmegerav

i registret.funktionen

Persondataansvar

denpersondataansvarigt förPliktverketi vårt förslagEnligt 6 § är
vårenligtlösningutför. Någon ärverketbehandling annansom

INTEGER-delenvisserligenförrimlig. Pliktverketintebedömning av
ocksåharSocialstyrelsenochSocialstyrelsenuppdragpåregistret av

del registret.i dennainnehålletvad gällerbetydande inflytande avett
i för-servicemyndighetdock generelltPliktverket som enagerar

Pliktverket hanterartotalförsvaret.delartill övrigahållande av
arbetsuppgiftverketsoch detsjälvständigtpersonuppgifterna är -

totalförsvaret. Detpersonal inomredovisa allinstruktionenligt att-
myndighetermed deföra dialogPliktverket måstesjälvklartär att en

vilkadessa. Frågoröverenskommelser medingåbistår ochverket om
Pliktver-kan inteinnehållamåste avgörasuppgifter registret avm.m.

underordnad rollsådandock intePliktverket intar attket ensamt. en
påpersonuppgifter kan läggasbehandlingför verketsansvaret av
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andra myndigheter eller andra Detta gäller beträffandeävenorgan.
behandlingen uppgifter hälso- och sjukvårdspersonal.av om

Vad utesluter inte andra deävensagts att t.ex.som nu som-
lämnar personuppgifter till Pliktverkets register har ett eget ansvar-
för åtgärder vidtar med uppgifterna. huvud-de de Tvärtom ärsom

och de inblandade för sina "behand-regeln att ansvararvar en av
lingar" avsnitt 11.6, ovan.se
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Författningskommentar

personuppgifterbehandlingtill lagFörslag omavom

totalförsvarspliktiga

tillämpningsområdeLagens

totalförsvarspliktiga i denpersonuppgifterbehandlingvidlag tillämpas1 § Denna omav
bedriver förpliktverkTotalförsvarets attverksamhet

ianspråktagandekrigsplacering ellerinskrivning,beslutför annatunderlagframta om
totalförsvaret,personal tillav

totalförsvaret,inomuppgifterpersonal med2. redovisa
ochutbildningändamålsenligerhållerfortlöpanderegistreradedensäkerställa att

totalförsvaret,inomlämplig placering
totalförsvarsplikten,såvittskyldigheterfullgör sinaregistreradetillse den4. avseratt

egenskapeller hennestrygghet i hansochrättigheterregistreradestillgodose den av
totalförsvarspliktig och

l-S.iverksamhetutvärdera denochfölja6. planera, som angesupp
bedrivs änverksamhetigäller lagen ävensärskiltI de fall det annanavsomanges

pliktverk.Totalförsvarets
automatisk ellerdelvisellerheltbehandlingen ärendastLagen gäller omom

register.ingå iavseddai elleringår ärpersonuppgifterna ettatt
hardenna lagtillämpningenvidjämställestotalförsvarspliktigaMed personer somav

fullgöraskyldighetenberedskaphöjdvid atttotalförsvaretuppgift inom utan atten
totalförsvarsplikt.grundar siguppgiften

vidtillämpasskalltillämpningsområde. LagenlagensParagrafen anger
verksam-totalförsvarspliktiga i denpersonuppgifterbehandling omav

behandlingl-6. BegreppenpunkternaenligtbedriverPliktverkethet
fortsätt-persondatalagtillförslagetidefinieraspersonuppgifteroch

behandlingMedhänvisar.vilken 2 §tillpersondatalagenningsvis
beträffandevidtasåtgärdvarjepersondatalagenenligt somavses
informationslagsallpersonuppgiftermedochpersonuppgifter avses

ifysisk ärtillhänföraskanindirektellerdirekt sompersonensom
totalförsvarsplik-personuppgiftEnpersondatalagen.livet 3 § om en

uppgift t.ex.samtidigttig kan utgöra enomperson,annanom enen
besluttagitstycket 4,§ första ettnärstående se 7 somvem somom

stycket ellertredje§totalförsvarspliktige se 7den personrör enom
totalförsvarspliktiguppgifter åberopatsbland denämns av ensomsom

stycket 5.förstase 7 §
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Om Pliktverket behandlar uppgifter andra t.ex.om personer om-
personal eller totalförsvarspliktiga, för andra ändamål änegen om-

dem i denna paragraf lagring personuppgiftert.ex.som anges av-
för forskningsändarnål lagen inte tillämplig. För möjliggöraär att-
åtkomst till och bevarande personuppgifter totalförsvarspliktigaav om
för forskningsändamål finns emellertid särskilda bestämmelser i lagen

förstase 12 § stycket och 13 § andra stycket.
Om det särskilt gäller lagen också vid behandlinganges person-av

uppgifter i verksamhet den bedrivs Pliktverket. Häränannan som av
i första hand bestämmelsen i § andra stycket vissa5avses som ger

myndigheter och andra behandla känsliga personuppgifter.rätt att
Även bestämmelserna för uppgifterföra in irätt attom annan
Pliktverkets ADB-register totalförsvarspliktiga 11 § ochöver om
terminalåtkomst till detta register kan hänföras hit. Generellt10 §
faller behandling personuppgifter utförs demannars av som somav
lämnar uppgifter till Pliktverket eller uppgifter därifråntar emot
utanför lagens tillämpningsområde.

En viktig begränsning ligger i lagen tillämplig endastäratt om
behandlingen helt eller delvis automatisk eller personuppgifternaär om
ingår i eller avsedda ingå i register automatiskt ellerär att ett
manuellt fört.

Enligt sista stycket jämställes alla har uppgifter attpersoner som
fylla vid höjd beredskap med totalförsvarspliktiga vid tillämpningen av
lagen. här på ellerDe grund avtalärsom avses personer som av
bestämmelser i författningar totalförsvarspliktinte harsom avser en
skyldighet tjänstgöra eller utföra uppgift vid höjd beredskap.att en
Som exempel kan yrkesofficerare, vissa medlemmar i frivillig-nämnas
organisationer och till egendom vilken uttagits för totalförsvaretsägare

Ävenbehov med stöd förfogandelagstiftningen. behandlingav av
personuppgifter dem inte tagits i anspråk för viss bestämdom som
tjänstgöring eller ålagts viss bestämd uppgift inom totalförsvaret vid
höjd beredskap omfattas lagens tillämpningsområde, underav
förutsättning den uppgift dessa skall fullgöra äratt typ personer
bestämd. Lagen därmed tillämplig vid behandlingär t.ex. av person-
uppgifter hälso- och sjukvårdspersonal ioavsettom om personerna
fråga inskrivna med civilplikt, skyldiga tjänstgöra enligt sinaär att
anställningsavtal eller endast kan i anspråk med stöd allmäntas av
tjänsteplikt. Dessa uppgifter vid höjd beredskap bestämdaärpersoners
med sådan säkerhet det motiverat personuppgifter demäratt att om
får behandlas jfr 7 § första stycket 3.

Vilka får registreras i Pliktverkets ADB-register överpersoner som
totalförsvarspliktiga i 7anges
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De ändamål räknas i punkterna 1-6 de centralamotsvararsom upp
delarna Pliktverkets verksamhet. För beskrivningnärmareav en av
vad hänvisas till avsnitt 11.2.1.som avses

behandlingFör personuppgifter faller utanför denna lagsav som
tillämpningsområde gäller persondatalagens bestämmelser förut-under

behandlingensättning helt eller delvis automatisk elleräratt att
personuppgifterna ingår i eller avsedda ingå i register. Dennaär att ett

förhållande tilllags persondatalagen beskrivs i kommentaren till 3

Definitioner

2 § Med behandling, blockering, register, den registrerade, persondataansvarig,
personuppgifter, känsliga personuppgifter, tillsynsmyndigheten tredje förståsoch man

1998:000.i denna lag detsamma i persondatalagensom
totalförsvars-Med utredning i dennalag mönstring och utredning denavses annan om

pliktiges förhållanden kan utföras enligt lagen 1994:1809 totalförsvarspliktsom om
1994:1810särskild antagningsprövning enligt lagen möjlighet för kvinnorsamt attom

fullgöra civilplikt gmndutbildning.värnplikt eller med längre
totalförsvarspliktiga register personuppgifterMed ADB-register medöver avses om

totalförsvarspliktiga förs Totalförsvarets pliktverk med hjälp automatisksom av av
databehandling för ändamål i 1 § första stycket.de som anges

förekommer idenna paragraf definieras vissa begrepp lagen.I som
införs persondatala-första stycket begrepp i och medI somanges

personuppgifter totalförsvarspliktigaI lagen behandlinggen. om av om
skäl, terminologi i persondatala-används, lätt inseddaav samma som

persondatalagen definieras dessa begrepp på följandeI sättgen.
behandling personuppgifter har idefinitionerna och presenteratsav

tillkommentaren 1 §:
personuppgifterna iåtgärd kan vidtas förBl0ckering varje attsom

med tydlig informationalla sammanhang skall förknippade attomvara
anledningen till och förde spärrade och spärrenär att personupp-om

stödgifterna skall länmas till tredje medinte änut annatman av
2 kap. tryckfrihetsförordningen.

personuppgifter vilkavarje strukturerad samlingRegister: ärav
särskilda kriterier.tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt

personuppgiftDen registrerade den som en avser.
eller tillsammans med andraPersondataansvarig: den som ensam

med och medlen för behandlingenbestämmer ändamålen av person-
uppgifter.

etnisktUppgifter avslöjar ellerKänsliga pers0nuppgifter som ras
filosofisk övertygelse,politiska åsikter, religiös ellerursprung,

fackförening uppgifter hälsa ellermedlemskap i rörsamt som
sexualliv.
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Tillsynsmyndigheten Den myndighet regeringen Datain-utsersom
spektionen
Tredje Någon den registrerade, den persondataansva-änman annan

.rige, persondatabiträdet och sådana under denpersoner som person-
dataansvariges eller persondatabiträdets direkta har befogenhetansvar

behandla personuppgifter. hellerInte persondataombudatt ett anses
tredjesom man.

Begreppen persondatabiträde och persondataombud används inte i
lagen behandling personuppgifter totalförsvarspliktiga. Förom av om
definitioner hänvisas till persondatalagens 3 § bilagase 2.

I andra stycket mönstring, utredning enligt lagenges annan om
totalförsvarsplikt särskild antagningsprövning för kvinnorsamt
samlingsbeteckningen utredning. Skälet härtill endast förenklaär att
de fortsatta skrivningarna.

tredjeI stycket definieras ADB-register totalförsvarspliktiga.över
förDetta skilja registret från andra personregistergörs att som

Pliktverket eventuellt kan komma föra och för registretatt att ettge
i den fortsatta framställningen. Bestämmelserna i 7-13namn

gäller endast för personuppgifter i detta eller dessa register.

Förhållandet till persondatalagen

3 § Om inget följer denna lag eller föreskrifter meddelats med stödannat av av som
härav, tillämpas persondatalagenvid behandling personuppgifter totalförsvarsplik-av om
tiga.

attRedan persondatalagen 2 § följer bestämmelser i lagar ochav
förordningar frånavviker persondatalagen gäller framför denna.som

3 § uttrycks förhållandet mellanI persondatalagen och denna lagovan
på det persondatalagen gäller inget i denna lagsättet sägsatt annatom
eller i föreskrifter meddelats med stöd härav. För redaatt tasom
grundläggande bestämmelser för behandling personuppgifter måsteav

alltså till persondatalagen, det gäller behandlingäven närman av
personuppgifter totalförsvarspliktiga omfattas denna lag.om som av
Lagen behandling personuppgifter totalförsvarspliktigaom av om

nämligen föreskrifter preciserar och i vissa fallutgörs görav som
undantag från persondatalagens allmänt hållna bestämmelser. Förhål-
landet till persondatalagen har behandlats genomgående i betänkandet

särskilt kap. och också fortsättningsvisse 11 beskrivs i kommen-
till de följande paragraferna i denna lag i den mån det bedömstarerna

erforderligt. skall endast strukturen och de viktigaste punkternaHär

upprepas.
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personuppgif-behandlingbestämmelserPersondatalagens närom av
uppgifter fåråterfinns i den lagens 10 Därtillåtenär attter anges

sitt samtycke ellerregistrerade har lämnatbara den närbehandlas om
arbets-nödvändig, för utföravissa fallbehandlingen i är t.ex. att en

persondataansvarige ellereller för denallmänt intresseuppgift attav
utförapersonuppgifter lämnas skall kunnavilkentredje till uten man

ändamålmyndighetsutövning. Dearbetsuppgift samband medi somen
vadlag faller inomstycket i denna äri § första1 attsomanges

förse landetsnämligenuppgifter allmänt intressebedöma attavsom -
delardenna. depersonal och redovisa Ilämpligtotalförsvar med att
dettaregistrerades intressentillgodose den utgörändamålen är att

myndighetsutövning Pliktverketsamband med denarbetsuppgifter i
dentotalförsvaretmyndigheter inom utövaroch andra gentemot

samtyckeregistreradessålunda denUtgångspunktenregistrerade. är att
totalförsvarspliktigapersonuppgifterför behandlinginte krävs omav

följer§ i denna lag. Dettai lför ändamålde av ensom anges
redovisatpersondatalagen enligttillämpning 10 § resonemang.nuav

personuppgifter; kommentarenbehandling känsligaAngående seav
till 5 §.

behandlinggrundläggande kravpersondatalagens 9 §I avanges
persondataansva-denföljer bl.a.detta lagrumpersonuppgifter. Av att

ochadekvatapersonuppgifter behandlastill de ärrige skall att somse
inte flerbehandlingen,medtill ändamålenförhållandeirelevanta att

tillmed hänsynnödvändigtbehandlaspersonuppgifter ärän som
behandlaspersonuppgifterdebehandlingen,ändamålen med att som

personuppgifteraktuellanödvändigt,detriktiga och, är samt attär om
tillmed hänsynnödvändigtvadlängre ärinte bevaras än som
vidtillämpligtAllt detta ävenbehandlingen. ärmedändamålen

vadtotalförsvarspliktiga. Avpersonuppgifterbehandlingen somomav
fårdemingår blanduppgiftföljer ävenatt somsagts t.ex. enomnu

enligttotalförsvarspliktigaADB-registerPliktverkets överregistreras i
behandlingsåtgärdinklusive denbehandlingså fåri denna lag,8 §

medöverflödiguppgifteninte ske ärregistreringen utgör omsom
ändamålen.tillhänsyn

personda-vidareparagraf följerförevarandeibestämmelsenAv att
ochregistrerade 23information till denbestämmelsertalagens om

beslut 29 §automatiseradeförbudpersondatalagen,24 §§ mot
persondata-30-32 §§behandlingenvidsäkerhetenpersondatalagen,

straff36-41 §§tillsynsmyndighetentillamnälanlagen, samt om
behandlingvidtillämpliga§uppgifter 44 ävenför är avosanna

vad igällertotalförsvarspliktiga. Detta ävenpersonuppgifter somom
följernågotintepersondatalagen så längeiövrigt regleras annat av

ellertotalförsvarspliktigapersonuppgifterbehandlinglagen omavom
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föreskrifter meddelats med stöd denna lag. Som nämntssom av ovan
går också föreskrifter i andra lagar förordningaroch före persondatala-

bestämmelser vid konflikt.gens en

Ändamålen med behandlingen

4 § Personuppgifter samlats in Totalförsvarets pliktverk skall insamladesom av anses
för de ändamål i § första1 stycket inte Totalförsvarets pliktverk vidsom anges om
insamlingen uttryckligen denna sker for andra ändamål.angett att

Ändamålen skall enligt persondatalagen 9 § första stycket alltidc
personuppgifter skall behandlas med automatik ellernäranges som

Ãndamålsangivelsenantecknas i register samlas in.att styrgenom
sedan behandlingen uppgifterna på det behandlingsättet attav aiman

den relevant och nödvändig i förhållande till dessa ändamålän ärsom
fåri princip inte företas. Genom vad i 4 § kansom anges ovan

Pliktverket behandla personuppgifter för de ändamål i §lsom anges
första stycket i de fall uppgifterna frånlämnats till Pliktverketäven
andra myndigheter mil. ursprungligen samlat in uppgifterna försom
andra ändamål. föreskrift det här slaget hade detta iUtan varten av -
fall varit förbjudet eftersom di viss utsträckning 9 § första stycket-
i persondatalagen stadgar personuppgifter inte får behandlas föratt
något ändamål oförenligt med det för vilket uppgifternaärsom
samlades in.

bestämmelsen framgår också denna lag inte hindrarAv att att
Pliktverket behandlar personuppgifter för andra ändamål demän som
uttrycks i lagen. Pliktverket måste emellertid i sådant fall dessaange
andra ändamål vid insamlingen Vidpersonuppgifterna.senast av

förbehandling andra ändamål dem i § första stycketlän som anges
denna lag inte tillämplig.är

skall påpekas behandling förDet historiska, statistiska elleratt
vetenskapliga ändamål inte skall oförenlig ändamålmed deanses som
för uppgifternavilka samlades in 9 § andra stycket persondatalagen.
Detta personuppgifter kan behandlas för forskning statistikochgör att

ändamåldessa inte vid insamlingen uppgifterna.även om angavs av
Behandling personuppgifter för forskning och statistik omfattasav
dock inte bestämmelserna i lagen behandling personuppgifterav om av

totalförsvarspliktiga.om
vidareDet skall observeras detta lagrum inte fritar Pliktverketatt

från skyldigheten lämna infonnation behandlingen till denatt om
registrerade enligt bestämmelserna i persondatalagen 23-27 §§.
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personuppgifterkänsligaBehandling av
ändamålför denödvändigtbehandlas detpersonuppgifter får är§ Känsliga5 somom

stycket.i l § förstaanges
statligaoch delandsting, kyrkliga kommunerkommuner,gällerstycket ävenFörsta

1995:238förordningenstycket§ andra4 kap. 5imyndigheter omsom anges
totalförsvarspliktigesdenutredningföruppgifterna behövstotalförsvarsplikt, omom

totalförsvarsplikt.lagen2 kap. 1 §stödförhållanden medpersonliga omav

förbudpersondatalagensfrånundantag motinnebärParagrafen ett
persondatalagen.13 §personuppgifterkänsligabehandling av

registreradedenbehandling frånsamtycke tillmedförUndantaget att
fårpersonuppgifter intekänsligamarkeraFörinte krävs. attatt

behandlasfåruppgifternadetslentrianmässigtbehandlas att omanges
iändamåldetill någotmed hänsynnödvändigtdet angessomär av

för-påminnaanledningfinns detstycket. Här attförstal § om
deochbehandlingreglerallmännalagensmellanhållandet ommer

innebärbestämmelseDennafår registreras.vadregler somangersom
totalför-ADB-registerantecknas i överfåruppgifterkänsligainte att

tillåtenbehandlingsåtgärd skallsådansvarspliktiga. För varaatt en
vadenligtregistretin ifår förasuppgiftendessutomdetkrävs somatt

§§.och 8följer 7av
mindreutförmyndigheterdemedgerstycket ävenAndra att som

förhållandentotalförsvarspliktigasdeutredningaromfattande om
förbud.persondatalagensfrånundantagetomfattas av

undantagsjälvfallet ingetparagrafi denna utgörBestämmelserna
tillkännagetvångskyddgrundlagsbefästa attenskildesfrån den mot

sådantellerkulturelltreligiöst,politiskt, annatiåskådningsin
sinpå grundenbartregisterantecknad ibliellerhänseende avattmot

stycketoch 3 § första§kap. 2samtycke 2åskådningpolitiska utan
RF.

behandlingenfdrAnsvaret
personuppgif-behandlingför denpersondataansvarigtpliktverk är6 § Totalförsvarets av

utför.verkettotalförsvarspliktigater somom

emellertidbehövssjälvklarhet. DenuttryckerParagrafen närmast en
behandlingenför denPliktverketför visa avattatt egnaansvarar

olikauppdragprincip skerden ipersonuppgifter även organavom
andrabehandlingför denintePliktverkettotalförsvaret.inom ansvarar
helleroch intePliktverkettillöverlämnadeuppgifternautför innan är
någonutför. Ompersonuppgifterbehandlingför den mottagare av

ADB-registretuppgift i överföra intillåtsPliktverketän enannan
antecknaåtgärdför sinhar denne atttotalförsvarspliktiga ett ansvar
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uppgiften i registret medan Pliktverket har för den be-ett ansvar
handling består i lagra uppgiften i automatiskt register.att ettsom
Olika kan således ha för sina respektive åtgärder medorgan ansvar

personuppgift.samma
Ansvaret följer denna bestämmelse endast behandlingen skernärav

för de ändamål i § första stycket. fall fårl I övriga ledningsom anges
sökas i persondatalagens bestämmelser persondataansvar.om

Innebörden persondataansvaret framgår persondatalagen. Enav av
sammanställning i avsnitt 11.6.ges

totalförsvarspliktigaUppgifter andra de själva kanänom personer
komma behandlas för de ändamål i § första stycket1att som anges
och de kan också antecknas i Pliktverkets ADB-register totalför-över

enligt sig närstående till den totalför-svarspliktiga 7 Det rör om
beslutsfattare m.fl.svarspliktige, vissa nämnssamt personer som

bland uppgifter åberopats den totalförsvarspliktige. Pliktver-som av
kets enligt denna paragraf omfattar också sådana uppgifteransvar
eftersom de uppgifter den registrerade totalför-är att anse som om
svarspliktige.

Registerinnehåll

7 § I ADB-register totalförsvarspliktiga får antecknaspersonuppgifter endastöver om
den som

för utredning enligt 2 §aktuell andra stycket,är
anspråk föravtal, beslut krigsplacering eller isätt ärannat tagenomgenom

totalförsvaret,
utföra särskild uppgift höjdskall vid beredskapeller på grund viss kompetens ärav

viktig för totalförsvaret,
registreradredan närståendeelleruppgettsav en som

bland de uppgifter antecknas stöd 8 § första stycket 13.mednämns som av
Uppgifter i första får i registret endaststycket antecknasom en person som avses

vid höjd beredskap.
Utan hinder vad i första stycket får personuppgifter registretantecknasisägsav som

den fattat beslut handlagt Totalförsva-eller ärenderörande den registrerade hosom som
pliktverk eller hos utför utredning i 2§ andra stycket.rets annan som som avses

Detsamma gäller personuppgifter medden gjort joumalanteckning i sambandom som
sådanutredning eller i sambandmed den registrerades tjänstgöring inom totalförsvaret.

I denna paragraf beträffande vilka uppgifter fåranges personer
förekomma i Pliktverkets ADB-register totalförsvarspliktiga.över

Första punkten dem står genomgåi begrepp mönstra,attavser som
mindre omfattande utredning enligt lagen totalförsvarsplikt ellerom
särskild antagningsprövning. Med "aktuell för" deävenavses som
själva anhängiggjort förfråganärende hos Pliktverketett genom en
eller upplysning, Pliktverket fråninte aviserats demäven ännuom om
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för utredning påaktualiseratsRiksskatteverket eller de sättannat
initiativ.det allmärmas

förianspråktagnaolikapunkten demAndra sätt äravser som
Försvarsmakten,fast anställda itotalförsvaret. T.ex. attgenom vara

varithar någon gångdessaflestakrigsplacerade De personeravm.m.
dockförsta punkten,utredning iföremål för den typen som avsesav

inte alla.
tilldelatsianspråktagnademTredje punkten utan att varasomavser
egendomställa vissberedskap,vid höjdsärskild uppgift t.ex. atten
behöversin kompetenspå grunddemtill förfogande samt avsom

kategorin i dagDen utgörskrissituation.finnas listade i senareen
INTEGER-det sk.sjukvårdsperonal iochhälso-i princip endast av

8.4.8.avsnittregistret se
närståen-registreraddemFjärde punkten somuppgersom enavser

hända denskullenågotunderrättasskallde dvs. de omsom-
anteckningframgårparagrafenandra stycket iregistrerade. Av att om

höjd beredskap.får videndastnärstående göras
uppgifterantecknamöjlighetpunktenFemte att personeromger

registrerade. Ettdenåberopatsuppgifterblandnämns avsomsom
frånintygarbetsgivare,uppgifterexempel närpraktiskt är ettenom

plikttjänstgöring.uppskov medvid begärandenne åberopats omen
beslutsfattare, handläggareuppgifterstyckettredjeI att omanges

hosPliktverket ellerjournalanteckningar, hosförtoch dem annansom
eller lagentotalförsvarspliktutredningar enligt lagenfår göra omsom

civilplikt medvärnplikt ellerfullgöraför kvinnormöjlighet attom
får registreras.grundutbildning,längre

totalförsvars-denuppgifter andraframgåroch 12 än8Av att om
och detbegränsad omfattningiendast får antecknaspliktige själv att

uppgifter dessaanvändaförbjudeti princip är att sompersonerom
registret.sökbegrepp i

stycketi § fjärdevad 1skall erinrasAvslutningsvis sägsom som
höjd beredskaptotalförsvaret viduppgifter inommedatt personerom

denlag. T.ex. kantotalförsvarspliktiga enligt dennajämställs med som
registrerasdärmed ocksåsådan uppgiftutförafrivilligt åtagit sig att en

istöd 3 7totalförsvarspliktiga medi ADB-register överett av p.
sig påinte grundarskyldighet medverkahenneshans eller atttrots att

omfattasifråga behöver intetotalförsvarsplikt. Personen avens
undersåvälkan med andra ordeller hontotalförsvarsplikten. Han vara

år sjuttio.översexton som
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8 § I ADB-register totalförsvarspliktiga får endast följande personuppgifteröver
antecknas:

adress, telefonnummer och folkbokföringsort,personnummer, namn,
utredning i 2 § andra utbildning2. hinder för genomförande stycket, förav som avses

ianspråktagande registrerade totalförsvaretsoch för krigsplacering eller den förannat av
räkning,

familjeförhållanden försörjning, uppgiften behövs förboende- och attsamt om
sina åligganden förordningenTotalförsvarets pliktverk skall kunna fullgöra enligt

till totalförsvarspliktiga,1995:239 förmånerom
betydelseanställning, kunskaper, färdigheter, anlag och intressen har4. utbildning, som

användbarhet inom totalförsvaret,för bedömningen den registreradesav
förfömiäga jämte de uppgifter ligger till grundfysisk och psykisk hälsa och som

bedömningen härav,
svensk medborgare eller inte,den registrerade ärom

för totalförsvarsplikten,utgången i mål brott motansvarom
stycketpåföljd för brott i 19 § femteregistrerade har dömts tilldenatt som anges

1969:38,polisregisterkungörelsen
säkerhetsskyddslagensäkerhetsprövning enligtregistrerade genomgåttdenatt

och resultatet denna,1996:627, säkerhetsklassprövningenvilken avsett av
totalförsvarsplikt lageninskrivning enligt lagen eller10. vad bestämtsvid omomsom

grundutbildning,civilplikt med längremöjlighet för kvinnor fullgöra värnplikt elleratt
ellerden registrerade för totalförsvaretkrigsplacering, ianspråktagandell. annat av

höjd beredskap,uppgift eller hon skall utföra vidsärskild hansom
utmärkelsertotalförsvaret vitsord, förordnanden och12. tjänstgöring inom betyg,samt

hänföra till dennaär att samtsom
registrerade, de hansförhållanden i övrigt åberopas den13. personliga röromsom av

tjänstgöring inom totalförsvaret.eller hennes
totalförsvarsplikten,i första stycket får beslutUtan hinder vad rörsägs somsomav

administrativaregistrerade förhållanden erforderligatidpunkter och tidsperioder för samt
och tekniska uppgifter antecknas.

första stycket får endastBeträffande antecknasi registret med stöd 7 §den avsom
henneadressuppgifter och relation till den honom elleruppgett somnamn, som

närståendeföras i registret.
i 7 § tredje får endastBeträffande handläggareoch andra stycketpersoner som avses

titel och tjänsteställe antecknas.namn,

får i ADB-registervilka personuppgifter antecknasHär somanges
totalförsvarspliktiga.över

för identifikation,punkten basuppgifter behövsFörsta somavser
enskildedelgivning kallelser, information till den m.m.av

utredningalla hinder för genomförandeAndra punkten avser av
eller sjukdom,kan förekomma, temporära permanenta;m.m. som

vârdinrättningförtidspension, intagning på Detutlandsvistelse, m.m.
registreradefaktiskt hinder innebär denskall fråga attett somvara om

för åtgärder Ompraktiken inte kan komma i fråga dei närrms.som
föreligger, grunddet den enskilde hinderär att t.ex. avsom anser

eller hennehan eller hon har livsåskådning enligt honomatt somen
kan sådan uppgift inte antecknas med stödutesluter vapentjänst, aven

jfr dock punkt 13 nedan.denna punkt
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de uppgifter Pliktverket behöver förTredje punkten attavser som
med vad framgår dennafullgöra åligganden i enlighetsina som av

punkt.
registrerades kompetens och intressenFjärde punkten denavser

för bedömningen hans eller hennessåvitt dessa har betydelse av
totalförsvaret. Uppgift anställning motiverasinomanvändbarhet om

föra "inventarieförteckning"kunnafrämst behovet överatt enavav
sjukvårdspersonal.ochlandets hälso-

vid mönstringende undersökningarpunkten görsFemte somavser
grund för bedömningen iuppgifter ligger tillMed "demotsv.. som

alkoholvanor, hemför-uppgifter rök- ochdenna del t.ex. omavses
påverka den medicinska ochomständigheter kanhållanden m.fl. som

och förmågan.psykiska hälsan
medborgarskapet svensktanteckningpunkten medger ärSjätte om

föreligger får anteckning inteutländskt medborgarskapeller Ominte.
Uppgiftenmedborgareland den registreradevilket ärgöras om

totalförsvarsplikten.fastställa omfattningenbehövs för att av
lagen totalför-anteckningar brottpunktenSjunde mot omomavser

svarsplikt.
Åttonde registrerade dömts tilluppgifter denpunkten attomavser

till Pliktverketuppgifter kan lämnaspåföljd för vissa brott. Dessa ut
Anteckning får intepolisregisterkungörelsen.enligtfrån polisregister

Anteck-påföljd det fråganeller vilkenvilka brott ärgöras om.om
kanpå kriminalvârdsanstaltregistrerade intagenning den ärattom

för inställelse tillhinderintagningenenligt 2 utgörgöras t.ex.om
mönstring.

säkerhetsprövning för vissanteckningNionde punkten attomavser
Medresultatet prövningen.gjorts ochsäkerhetsklass har om av

uppgift huruvida denkortfattadprövningenresultatet omavses enav
säkerhetssynpunkt eller inte.godkändregistrerade är ur

den registre-besluttill tolfte punkternaTionde rörm.m. somavser
totalförsvaret.tjänstgöring inomrades

den registrerade själv åberoparinnefattar alltTrettonde punkten som
totalför-anför tjänstgöringen inomförutsatt vad han eller hon röratt

åskådninguppgifter religiösHärunder faller t.ex.svaret. somom
Med stöd dennaför befrielse från tjänstgöring.åberopas skäl avsom

enskildespersonuppgifter registreras denkänsligapunkt kan även utan
totalförsvars-andra denuppgiftersamtycke, liksom änpersonerom

och §§. Begränsningentill 5 7pliktige själv kommentarernase av
frivilligt måste hai den enskilderegistreras liggervad kan attsom

åberopat uppgifterna.
totalförsvarsplik-beslutframgår övrigaandra stycket rörAv att som

förhållandenregistreradetidsperioder förochtidpunkter samtten,
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erforderliga administrativa och tekniska uppgifter får antecknas. Beslut
totalförsvarsplikten kan beslutrör föreläggat.ex. attsom vara om en

totalförsvarspliktig vid vite lämna föreskrivna uppgifter elleratt om
hämtning till mönstringsförrättning. Administrativa uppgifter kanen

anteckningar vilket lokalkontor hos Pliktverket handlagtvara om som
visst ärende eller vissa uppgifter begärts fråninett attom en

uppgiftregistrerad. Som exempel teknisk kan nämnasen en
ytterligare uppgifter finns hämtaanteckning att attom om en person

arkiv.i register eller iett annat ett
tredje och fjärde styckena följer det endast vissa be-Av äratt

uppgifter får antecknas närstående, beslutsfattare,gränsade som om
journalanteckningar beträffandehandläggare och dem fört enom som

registrerad.
Beträffande uppgifter åberopatsblandnämnspersoner som som av

den registrerade, dvs. antecknats med stöd 13 i dennasom av p.
paragraf, får självfallet inga andra uppgifter antecknas demän som

åberopats.sålunda

9§ får till för registrerades personliga integritet föreskrivaRegeringen skydd de
ytterligare begränsningar får antecknas i ADB-register totalförsvar-vad översomav
spliktiga.

får förekomma iOm ytterligare begränsningar bör vadgöras av som
till den enskildesADB-register totalförsvarspliktiga hänsynöver av

för personliga integriteten, kan regeringen medbehov skydd denav
paragraf sådana bestämmelser i förordning. Rege-stöd dennaav ge

ringen härvid föreskriva begränsningar såväl personkretsenkan av
vilkabeträffande vilken får i registret §anteckningar 7göras som av

personuppgifter får antecknas 8 §.som

Terminalåtkomst

totalförsvars-10 § Totalförsvarets pliktverk har tenninalåtkomst till ADB-register över
pliktiga. Regeringen får föreskriva får ha sådan åtkomst i vilkenäven samtatt annan
omfattning.

Pliktverket till samtliga uppgifter ADB-skall naturligtvis ha tillgång i
registret totalförsvarspliktiga. personalVilka Pliktverketsöver somur
skall ha tillgång till uppgifterna och i vilken omfattning, iär stor

intern fråga förutsträckning verket. Det ligger i Pliktverketsen ansvar
för säkerheten skydda uppgifterna så fler nöd-inte änatt personer
vändigt får tillgång till dem. särskilt beträffandeDetta gäller person-
uppgifter personuppgifterkänslig karaktär. Vid hanteringenav av
inom Pliktverket skall det emellertid också beaktas sekretesslagenatt
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fritt flöde uppgifter inom myndighetenställa hinder förkan ett av
gäller ieftersom förbud röja uppgifter också i vissa fallett att

myndighetverksamhetsgrenar inomförhållandet mellan olika samma
sekretesslagen.kap. § andra stycket1 3

möjlighetparagrafen regeringenAndra meningen i att organgeger
till Med stödtill terminalåtkomst registret.utanför Pliktverket rätt av

sådanskall haregeringen föreskrivabestämmelse kandenna vem som
skall gälla.uppgifter åtkomstenvidare vilkaåtkomst och

Registrering uppgifterav

föra inpliktverk fårTotalförsvaretsfår föreskriva än11 § Regeringen ävenatt annan
vilkentotalförsvarspliktiga ipersonuppgifter ADB-registeri överoch och samträtta

omfattning.

fårföreskriverparagraf såstöd dennamedOm regeringen av
Pliktverketuppgifter tillskall lämnaandramyndigheter och organ som

fråndirekt i registretföra in uppgifternadettagöra att egengenom
skallsjälvadessaockså bestämmaterminal. Regeringen kan att organ
skallnågonförutsättning förregistret. Enuppgifter ikunna rätta att

eller hon harsjälvfallet hani registretpåverka innehålletkunna är att
detsamma 10 §.terminalâtkomst till se

eller påverkar påinte sättbestämmelse bryterDenna annat ---
uppgifterna.kan gälla försekretesseventuell som

sökbegrepp

5-9 får inte användas2 och 3 ochi 8 § första stycket12 § Personuppgifter som avses
utvärderinguppföljning ellerbehövs för tillsyn,detsökbegrepp änannat avsom om

forskningmaterial förför framtagandeverksamhet ellerTotalförsvarets pliktverks av
och anlagstesterfrån kunskapsprovuppgifter resultatstatistik. Detsammagällereller om

stycket.i 2 § andrasådanutredningutförts vid som avsessom
dentill totalförsvarspliktig,personuppgifter närståendeFör åtkomst om somenomav

totalförsvars-journalanteckning får endast dengjortärende, fattat beslut ellerhandlagt
åtkomstDetsamma gäller föranvändas sökbegrepp.pliktiges avpersonnummer som

8 § första stycket 13.antecknatsmed stödpersonuppgifter avsom
sökbegreppstyckena får nödvändigtUtan vad i första och andrahinder sägsav som
uppkommitför avhjälpa felbehövs för rättelse elleranvändasunder den tid det att som

till följd brister i dataprogram.ettav
ytterligare begränsningar sökbegrepp.Regeringen får föreskriva av

registerförandesökbegrepp innebär dels denBegränsningar attav
eftersammanställningarsöka i registret ellermyndigheten inte får göra

förbjudnadesammanställningar grundadegodtycke, delseget att
inteoch därmedförvarade hos myndighetensökbegreppen inte anses
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handlingar det tekniskt möjligt framallmännautgör även är att taom
dem.

paragraf förbjudsbestämmelserna i första stycket i dennaGenom
för genomförande utredninguppgifter hindersökbegrepp avomsom

familjeförhållandenboende- ochkrigsplaceringoch samtm.m.,
medborgarskap,hälsa och förmåga,fysisk och psykiskförsörjning,

Uppgifterna får docksäkerhetsprövning.i brottmål ochdomar
behövs för tillsyn,i registret detanvändas vid sökningar upp-om

framtagandeverksamhet,utvärdering Pliktverketsföljning eller avav
resultaten frånstatistik. gällerforskning eller Detsammamaterial för

mönstring ellerutförs vidoch anlagstesterkunskapsprov som
anlag kanUppgifter kunskaper ochutredning.motsvarande om

till olikaregistreradevid uttagningsökbegreppbehövas avsom
Pliktverketingår dock inte i vadprovresultatenbefattningar. Själva

uppgifter. Deför lösa sinapå i registretkunna sökabehöver att
deni skattningaroch resulteratgjortssammanställningar avsomsom

uppgifter vissakonkretaduglighet jämteenskildes allmänna om
framnödvändigtSkulle dettillräckliga.specialkunskaper är att tavara

prov pådetta viaenskilda kanresultat från vissa göras personnummer
urvalförsta sökningde registrerade sedan attgett ett av personeren

välja bland.
antecknatsdemfram uppgiftersaknas behovDet att ta somom som

fattat beslut, handlagtregistrerad eller därför denärstående till atten
knutna tilluppgifterjournalanteclcning,ärende eller gjort änannat som

uppgiftertotalförsvarspliktig. gällerregistrerad Detsammaviss somen
totalförsvarspliktige.åberopats denenbart därför deregistrerats att av

endast fåruppgifterdet i andra stycket dessaDärför föreskrivs tasatt
sökbegrepp.totalförsvarspliktigesfram medden personnummer som

vissafrån förbudet användastycket undantagtredjeI attanges
under den tidnödvändiga sökbegrepp får användasAllasökbegrepp.

uppkommit tillför avhjälpa felför rättelse ellerdet behövs att som
brister i dataprogram.följd ettav

ytterligaremöjlighet föreskrivastycket regeringenI sista attges
ellerkan generelltsökbegrepp. Begränsningarnabegränsningar gesav

enligt föreskrifterhar terminalåtkomstför visstett somorgan som
med stöd 10meddelats av

Gallring

totalförsvarspliktiga skall gallras såpersonuppgift ADB-register13 § En i över snartett
§ Personupp-ändamål i l första stycket.uppgiften inte längre behövs för de angessom

vidförsta stycket 1-3 skall gallrasbeträffande dem i 7§gifter senastavsessom
70 år, inte han eller honkalenderår den registrerade fyller ävenutgången det omav

närstående,Uppgiftertotalförsvaret vid höjd beredskap.därefter uppgift inomhar omen
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beslutsfattare, handläggare, den gjort joumalanteckning samtsom om personer som
bland vad antecknatsmed stöd 8 § första 13 härvidnämns stycket skallsom av anses

uppgifter den totalförsvarspliktige. Regeringen får föreskriva kortare tid försom om
gallring vad följer detta stycke.än som av

Regeringen får föreskriva undantagfrån skyldigheten gallra personuppgifter i frågaatt
material för forskningens behov. Sådanauppgifter skall dock avförasbevarandeom av

skulle enligt första stycket.från registret vid den tidpunkt de ha gallratsannars

personuppgifterna skall förstörasgallra innebärEn skyldighet attatt
enligtinne. förstöringför gallring Somtidpunkten ärnär avses

uppgifterna tillföreskrifter överförandeRiksarkivets även ett annanav
informationsförlust ellerinnebärdatabärare, överföringen attom

överförandeoch med överföringen. Ettgår förlorade isökmöjligheter
innebärtill pappershandlingaruppgifter från ADB-registerettav

Även uppgifter enligtuppgifterna gallrats.därmed i praktiken att om
ADB-registerskall gallras Pliktverketsbestämmelser i författning ur

databäraredärför påtotalförsvarspliktiga kan deöver annansparas
bestämmelsertillgodoseende patientjournallagensfört.ex. omav

gallringsbe-redogörelse förjoumalhandlingar. Enbevarande av
innebörd i kap. 13.greppets ges

principiinledningsvis bestämmelseparagrafI denna en somges
personuppgift i registret skallpersondatalagen;gäller enligtredan en

vilka denför de ändamål förså den inte längre behövsgallras snart
totalförsvarspliktigauppgifter registreradeinsamlats. sättsFör om -

kalenderårutgången detvidhuvudregel gränsyttersta avsom en-
ochDå totalförsvarspliktenfyller sjuttio år. upphörvederbörande

onödigt hanormalfalletvid denna tidpunkt måste det i attsenast anses
efterföreskrivs för demuppgiften registret. Undantagi ävensom

beredskap. Somuppgifter utföra vid höjddenna tidpunkt har att
kvarståri frivilligorganisationerexempel kan medlemmarnämnas som
de fylltberedskapsuppgifter efter deti organisationen och har även att

ålder egendomexempel isjuttio år. Ett ärannat samma varspersoner
hundarbehov, vissa hundägareför totalförsvaretsär uttagen t.ex. vars

krigsorganisation. sist nämndaingår i Försvarsmaktens De personerna
medfjärde stycket jämställasskall enligt vad följer 1 §som av

Ytterligaretillämpningen denna lag.totalförsvarspliktiga vid av
besluts-från sjuttioårsgränsen beträffande närstående,undantag ges

grundfattare förekommer i registret påm.fl. änannanpersoner som
dennatotalförsvarspliktiga eller därmed jämställda enligtde äratt

deegentligen uppgifterlag. Uppgifter sådana är omom personer
behövsoch skall gallras de inte längretotalförsvarspliktiga när

sålundaanteckningarbeträffande dessa. för dessaEn ärgränsyttersta
fyller sjuttio år.kalenderår den totalförsvarspliktigeutgången detav
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Genom andra stycket regeringen möjlighet föreskriva kortareattges
tid för gallring. Särskilda gallringsbestämmelser för olika typer av
personuppgifter skall i förordningsfonn.ges

I tredje stycket regeringen möjlighet föreskriva undantag frånattges
skyldigheten gallra personuppgifter frågai material föratt om
forskningens behov. Regeringen kan detta föreskrivsutan att-
särskilt delegera denna kompetens till myndighet, t.ex.en annan-
Riksarkivet kap. 13 8 kap.se 13 § RF. uppgifternaAttsamtovan
inte behöver gallras innebär de kan föras till ADB-överatt ett annat
register möjligheter söka bland uppgifterna går förlorad.utan att att
Personuppgifter bevaras för forskningsändamål skall inte liggasom
kvar i ADB-register totalförsvarspliktiga avföras därifrånöver närutan

förtidpunkten gallring inne enligt första stycket iärannars paragra-
fen. saknas anledningDet registret med uppgifter inteatt tynga som

för ändamål förbehövs de vilka de gång antecknats där.en

Sekretess

14 § För utlämnande personuppgifter totalförsvarspliktiga gäller de begränsningarav om
följer sekretesslagen1980:100.som av

Bestämmelsen erinran sekretesslagen vidtillämpligutgör äratten om
personuppgifterutlämnande totalförsvarspliktiga. Vad änav om som

föreskrivs tenninalåtkomst och möjligheter för inandra läggaattom
uppgifter direkt i Pliktverkets ADB-register i denna lag så skall
eventuella sekretessbestämmelser beaktas, dvs. beträffande varje
uppgift skall överlämnas via datanätet eller måstesättannatsom
det först undersökas fården lämnas med hänsyn till vadutom
sekretesslagen föreskriver.

Inskränkning i tillsynsmyndighetens befogenheter

15§ Tillsynsmyndigheten får inte förbjuda Totalförsvarets pliktverk behandlaatt
personuppgifter totalförsvarspliktiga.om

tillsynsmyndighetenOm Datainspektionen konstaterar att personupp-
gifter behandlas eller kan komma behandlas olagligt kansättatt ett
myndigheten, inte rättelse går få eller detsätt äratt annatom om
riskfyllt vid vite förbjuda den persondataansvarigevänta,att att
behandla uppgifterna lagra dem §47sätt änannat attgenom
persondatalagen.

Genom denna paragraf undantas Pliktverkets behandling av person-
uppgifter totalförsvarspliktiga från Datainspektionens befogenheterom
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Data-bestämmelserpersondatalagensgällerövrigt omdel. Idennai
befogenheter.ochtillsyninspektionens

uppgifterKorrigering av
skyldighetpersondataansvariges attdenbestämmelserPersondatalagens om16 §

ochpersonuppgifter attutplånaellerblockeraregistrerade rätta,denbegäran av skallåtgärdersådanalämnatsharuppgifterna ut,vilken omtilltredjeunderrätta man,
föreskrifterellerlagdennamed somstridibehandlatspersonuppgifterdågälla även

lag.dennastödmedutfärdats av

regelmotsvarandepersondatalagensmedförbestämmelse attDenna
medstridibehandlatspersonuppgifterdåtillämplig ävenblir28 §

Bestäm-härav.stödmedmeddelatsföreskrifterellerlagdenna som
inteuppgifternadåendastgällerpersondatalageni armarsmelsen

meddelatsföreskrifterellerlagenmed den somenlighetibehandlats
lagen.denstödmed av

Skadestånd
personuppgifterdågällaskall ävenskadeståndbestämmelserPersondatalagens§ om17

lag.dennastödmedmeddelatsföreskrifter avellerlagdennamed somstridibehandlats

gällerdensåutformad attskadeståndsbestämmelse ärPersondatalagens
medmeddelatsföreskrifterellerlagenden somöverträdelservid av

lagen.denstöd av
bestämmelserpersondatalagens omparagraf görsförevaradeGenom

medstridibehandlatspersonuppgifterdåtillämpliga ävenskadestånd
ellertotalförsvarspliktigapersonuppgifterbehandling omlagen avom

lag.dennastödmedmeddelatsföreskrifter avsom

Övergångsbestämmelser

personuppgifterbehandlingsådan1999. Vidjanuari avlkraft deniträderlagDenna
persondatalagensskallikraftträdandetvidpågårredanochgällerlagenvilkenför som

övergångsbestämmelsernaii 2vad sägshinder ptillämpas sombestämmelser utan av
lagen.dentill

tillämpasbörjaemellertid inteskalllagdennaistycketandrai 5 §Bestämmelsen
2001.oktoberldenförrän

totalförsvarspliktiga ärpersonuppgifterbehandling omLagen avom
principipersondatalagen,medtillsammanstillämpasförutformad att

medkorresponderarregisterförfattningarbefintligasättpå somsamma
behandlinglagtillförslageti av§3sedatalagen omgällandeden nu
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personuppgifter totalförsvarspliktiga. Ikraftträdandedatum kanom
därför inte tidigare för persondatalagen,sättas än enligt före-som
liggande förslag skall träda i kraft den januaril 1999. Om dagen för
ikraftträdandet persondatalagen skulle bli vadänav en annan som
föreslagits, skall naturligtvis lagen behandling personuppgifterom av

totalförsvarspliktiga följa efter fall ikraftträdandeti förvartom om-
persondatalagen senareläggs.

Enligt förslaget till persondatalag 2 i övergångsbestämmelsernap.
till persondatalagen skall den lagen inte tillämpas sådan behandling

redan pågår vid ikraftträdandet dvs. pågår den l januarisom som
1999 förrän den l oktober 2001. Lagen behandlingom av personupp-
gifter totalförsvarspliktiga skall tillämpas i Pliktverkets verksamhetom
från den januari 1999l beträffande sådan behandling pågåräven som
vid den tidpunkten. Därför föreskrivs undantag från persondatala-ett

övergångsbestämmelse i denna del. Såväl lagen behandlinggens om
personuppgifter totalförsvarspliktiga persondatalagen blirav om som

tillämplig vid Pliktverkets behandling personuppgifter totalför-av om
svarspliktiga från och med den 1 januari 1999 eller datumannat som
kan komma bestämmas för ikraftträdandet persondatalagen.att av

Bestämmelsen i 5 § andra stycket vissa myndigheter rätt attsom ger
behandla känsliga personuppgifter undantas dock från vad nusom

den mån behandlingI känsliga pågårpersonuppgifter redansagts. av
vid ikraftträdandet bör äldre bestämmelser gälla fram till den 1
oktober 2001. Berörda myndigheter kan få kompliceradannars en
situation med olika regelverk för de personuppgifter de hanterar.

Bortsett från skall persondatala-2 övergångsbestämmelserna tillp.
tillämpas vid behandling personuppgifter totalförsvar-ävengen av om

spliktiga. innebärDetta bl.a. bestämmelserna i9, 10, 13 och 21 §§att
persondatalagen inte skall börja tillämpas förrän den oktober 20071
beträffande sådan manuell behandling pågår vid ikraftträdandetsom
se 3 övergångsbestämmelserna till persondatalagen. Vidare skallp.
persondatalagens bestämmelser skadestånd bara tillämpas denom om
omständighet yrkandet hänför sig till har inträffat efter ikraftträ-som
dandet se 8 övergångsbestämmelserna till persondatalagen.p.

2. De vid lagens ikraftträdande har varit föremål för sådanutredningpersoner, som som
i 2 § andra stycket inte tagits i anspråk för totalförsvarets räkningavses men som genom

avtal, beslut krigsplacering eller får hinder i 7 §vadsätt, sägsannat utanom av som
antecknasi ADB-register totalförsvarspliktiga.överett

Andra punkten i övergångsbestämmelserna ikraft-de vidgör att som
trädandet hamnar mellan punkterna och i § harl 2 7 det.ex. som-
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också kan registreras ikrigsplaceratsmönstrat ännumen -
totalförsvarspliktiga.ADB-registerPliktverkets över

100i 1980:ändring sekretesslagentill lagFörslag om

12 §7 kap
förhållanden,totalförsvarspliktigas personligautredningärendeSekretessgäller i omom

längrekräverinom totalförsvarettill befattningarkvinnorantagningi ärende somavom
krigsplaceringinskrivning ochärendei60 dagargrundutbildning än avsamt om

det kanpersonliga förhållanden,enskildsför uppgift antastotalförsvarspliktiga omom
röjs. Motsvaran-uppgiftennärståendeliderhonomeller någonden enskilde men omatt
Försvarsmakten,utbildning vidantagning tillangårgäller i ärendede sekretess som

avbrott i sådanmed ochtotalförsvarsplikt uppskovmedskyldighet tjänstgöra samtatt
stycke.i dettai ärendedock inte beslutgällertjänstgöring. Sekretessen avsessom

medtjänstgördenmed avseendepersonalvårdinomSekretess gäller som
undersökning och förtill psykologiskhänför sigför uppgifttotalförsvarsplikt som

befattningshavarekonsulent ellerförhållanden hospersonligauppgift enskilds annanom
angelägenheter,hjälp i personligamed råd ochuppgift biståtillsärskilt har omattsom

någonelleruppgiftenden rörkan röjasuppgiftendet inte står klart attutanatt som
närståendeliderhonom men.

totalfärsvarsättdatnâl medutbildning förverksamhetgäller inomSekretess avsersom
tillhänför siguppgifttotalförsvarsplikt förmedtjänstgörpå denavseende somsom

förhållanden hospersonligauppgift enskildsoch förundersökningpsykologisk om
det intetotalförsvarspliktige,utbilda denuppgifthar tillbefattningshavare att omsom

någon honomelleruppgiftenden röruppgiften kan röjasklartstår utan attatt som
närstående lider men.

femtio år.i högsthandling gäller sekretessenuppgift i allmänfrågal om

dehand tillsyftar i förstaförsta stycketändringen iföreslagnaDen att
vidtotalförsvarspliktigebeträffande denjournalanteckningar görssom
tilllämnasoch sedanutbildningstidenunderutbildningsenheterna som

Pliktverkethos sebelagda med sekretessskall ävenPliktverket vara
totalförsvarsplikt.1995:238förordningenändring iförslaget till om

krigs-vid beslutuppgifter underlagdessabehöverPliktverket omsom
totalförsvarspliktigeoch hur denbedömningoch förplacering omav

Ändringen delbestår i dennatotalförsvaret.inomskall vidareutbildas
nuvarandedeni första meningen. Avlagts tilli krigsplaceringatt

sekretessenframgårförsta stycketmeningen ilydelsen andra attav
medtjänstgöraangår skyldighetomfattar ärenderedan attsom

totalförsvarsplikt.
personligatotalförsvarspliktigasutredningföreslåsVidare att om

skall gälla.sekretessenför vilkatill de ärendetyperförhållanden läggs
vårenligteventuella oklarheterundanröjaSkälet härtill är att som

självklartinteuppstå. Detkanuppfattning är attt.ex. enannars
personligatotalförsvarspliktigsutredningmindre omfattande om en
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förhållanden utförs myndighet Pliktverket skallänsom av en annan
inskrivningsärende. fullständig uppräkningEn därettsomanses

antagning kvinnor och inskrivning såväl kvinnorutredning, avav som
undanröjer eventuella tvivel. Med utredning totalför-medmän tas om

förhållanden sådan utredning kansvarspliktigas personliga avses som
totalförsvarsplikt dvs.utföras enligt 2 kap. lagen mönstringom -

mindre omfattande utredning.eller annan
personuppgifteroch skydda deTredje stycket är nytt att somavser

utbildnings-till befattningshavare vid totalförsvaretsPliktverket lämnar
i förordningen 1995:648 medförslaget till ändringenenheter se

uppgifter mycketpliktverk.för totalförsvarets Dessainstruktion är av
totalförsvarspliktiges psykiskagraderar denkänslig eftersom denatur

tredjeFormuleringenbegåvningfunktionsförmåga, allmänna m.m. av
paragrafen.andra stycket iföljer uppbyggnadenstycket av

ändring i förordningentill förordningFörslag om
totalförsvarsplikt1995:238 om

3 kap. 15 §
civilpliktfär värnplikt ellergrundutbildning genomförsorganisatoriska enheter därDe

totalförsvarspliktige rycker60 skall, då dengrundutbildning dagarmed längre än senast
till Totalförsvaretsunder utbildningenjournalhandlingarlämna upprättatsut, som

pliktverk.

Ändringen utbildningsenheternaparagraf åläggerbestår i en ny som
underPliktverket journalhandlingartillställa upprättatsatt som

beträffande de totalförsvarspliktiga. Journal-grundutbildningen
skallunderlag då Pliktverket besluthandlingarna utgör ta om

enskilde på bästa fortsättnings-krigsplacering och bedöma hur den sätt
bestämmelse omfat-vis skall utbildas inom totalförsvaret. Utan denna

sekretess enligt kap. 1 § sekretesslagenjournalhandlingama 7tas av
Pliktverket.även gentemot

i förordningentill förordning ändringFörslag om
instruktion pliktverkför Totalförsvarets1995:648 med

totalförsvarspliktig rycker§ pliktverk skall i sambandmed3 Totalförsvarets att en
60 journal-civilplikt med grundutbildning dagar lämna deför värnplikt eller längre än

enligt lagenvid mönstring eller särskild antagningsprövninghandlingar upprättatssom
civilplikt med längreför kvinnor fullgöra värnplikt eller1994:1810 möjlighet attom

organisatoriska enhet hossjukvårdspersonalen vid dengrundutbildning till hälso- och
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myndighet, kommun, landsting eller kyrklig kommun, där grundutbild-etten en en
ningen skall genomföras.

Totalförsvarets pliktverk skall vid tidpunkt tilloch enhetersamma samma som anges
första lämna uppgifter den totalförsvarspliktiges psykiskafraiktionsfömtâga,i stycket om

fysiska arbetsfömzága,allmänna begåvningoch hälsotillstånd till befattningshavaresom
honom eller henne. Uppgifterna skall kortfattat.har till uppgift utbildaatt anges

föreslås ändring består i särskildförsta stycketI att an-en som
sjukvårdspersonalentill mönstring. Hälso- ochtagningsprövning läggs

ryckerjoumalanteckningar kvinnorbör del de röräven somav som
60 dagar.för grundutbildning längrein är änsom

be-Pliktverket tillställastycket och åläggerAndra är attnytt
har till uppgift utbildavid utbildningsenhetemafattningshavare attsom

för bedöm-personuppgifter behövsde totalförsvarspliktiga vissa som
i övrigt.kapacitet och förutsättningarde enskildas olikaningen av
Pliktver-återfinns i dag det grundutbildningskortUppgifterna som

inryckningen.utbildningsenhetema i samband medket översänder till
utbild-befattningshavama vidbestämmelse bryterDenna gentemot-

gäller för uppgifterna.den sekretessningsenhetema som annars-
på grundutbildningskortet i dagUppgifterna bör liksom anges--

kortfattat.
bestämmelser dennaskall påpekas de sekretessbrytandeDet att som

skick enligt de föreslagnaparagraf innehåller såväl i nuvarande som-
utbildningsenheterändringarna inte bryter sekretess gentemot som-

fall det skulle nödvändigt lämnainte myndigheter. För detär attanses
inom totalförsvaretuppgifter till utbildningsenheter utgörsut avsom

efteruppgifterna kunna skemyndigheter torde utlänmandeandra än av
sekretesslagen.förbehåll enligt kap. 9 §skadeprövning och med 14
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Kommittédirektiv WW

W

författningsregleringUtredning avom

totalförsvarspliktigapersonregister över 1996: 14

februari 199615regeringssammanträde denBeslut vid

Sammanfattning uppdragetav

denfram förslagutreda och läggaskallsärskild utredareEn om
totalförsvarspliktigapersonregisterförfattningsreglering överav

bedrivasskallverksamhetbehövs för den avsomsom
pliktverk.Totalförsvarets

följande frågorlill lagrcgleringförslagUtredaren skall lämna av
personliga integriteten:med dendirekt hänger sammansom

registerändamål-
registerinnehåll-

förfogandcrättochregisteransvar-
tenninalåtkoinst-

ADB-mediumuppgiftslämnande-
bevarande och gallring-

bearbetningsmöjligheterbegränsningar av-
skyddsmekanismer förkrav krypteringssystem eller andra-

viss användning.

Totalförsvarsplikt

Totalförsvarets personalförsörjning tryggas genom en
frånför varje svensk medborgaretotalförsvarsplikt gällersom

år tillkalenderår han eller hon fyllerbörjan det när sextonav
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år.slutet det kalenderår han eller hon fyller sjuttionärav
Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var
och svensk medborgare i Sverige.bosattärutan atten som vara

totalförsvarspliktig skyldig tjänstgöra inomEn är att
omfattningtotalförsvaret i den hans eller hennessom

och hälsotillstånd tjänstgöringkroppskrafter tillåter. Denna
fullgörs civilplikl tjänsteplikt.värnplikt, eller allmängenom
Skyldigheten fullgöra värnplikt omfattar dock endast mänatt

börjansvenska medborgare och gäller från detärsom av
totalförsvarspliktige fyller nitton år tillkalenderår den slutetnär

kalenderår han fyller fyrtiosju år. kvinna kandet Ennärav
civilpliktefter antagningsprövning skrivas för vämplikt eller

utbildning därefter skyldig fullgöramed längre ochär att
värnplikten eller civilpliktcn. totalförsvarspliktigsFör att en
förutsättningar för fullgöra civilplikt skallvärnplikt elleratt
kunna och bedömas han hon skyldigutredas ellerär att
skriftligen muntligen behövs, vid personligeller eller, detom
inställelse nödvändiga uppgifter hälsotillstånd,lämna om

och förhållanden i övrigt till blandutbildning, arbete personliga
Totalförsvarets pliktverk. svenskVarje ärannat man som

totalförsvarspliktig för skyldig viddenna utredningär att
Totalförsvarets pliktverk genomgå Om resultatetmönstring. av
mönstringen visar den totalförsvarspliktige haratt

fullgöra civilplikt,förutsättningar värnplikt eller skallatt
Totalförsvarets pliktverk eller fleraplacera honom i en
befattningsgrupper skriva honom för utbildning tillsamt
befattning med värnplikt civilplikt eller ieller en
utbildningsreserv.

Informationen totalförsvarspliktign integritets-deom ger
problem

För få bästa möjliga förunderlag till mönstringen varjeatt
Totalförsvaretshar pliktverk lagstiftning gettsperson genom

möjlighet mängd information denröratt ta emot en som
enskilde. Folkbokföringsmyndighetema och vårdinrättningar är
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skyldiga löpande uppgifterlämna totalförsvarspliktiga.att om
En mängd andra myndigheter skyldiga uppgifterlämnaär att

totalförsvarspliktig på begäran Totalförsvaretsom en av
pliktvcrk. För hantera och bearbeta infonnationall denna haratt
Totalförsvarets pliktvcrk omfattande datorstöd. Infonnationett

den enskilde samlas både före och under självaom
mönstringen. Under gångmönstringens finns således mängden
infonnation den enskilde registrerad och tillgänglig medom
datorteknik. Efter själva mönstringen finns behov att spara en
del den infom1ation samlats in. I dag arbetarav som
Totalförsvarets pliktvcrk Hera register. Eftermed datateknisken

pågår för närvarande skall det dock endast finnasöversyn som
register.ett

På grund totalförsvarsplikten omfattar i helaatt stort settav
befolkningen och alla i åldernsvenska till ochmänatt anonav
med tjugofyra års ålder skyldigaär mönstra äratt
Totalförsvarets pliktverks register landets störstaett av
befolkningsregister. Registrets storlek således betydande bådeär
till följd antalet omfattas och grund denav personer som av
mängd och variation uppgifter finns beträffande varjeav som
enskild individ. Integritetsproblematiken uppenbar.är

Med dagens tekniska möjligheter finns i princip inte några
för hur mycket infonnation kan samla och ställagränser man

enskild Det lockaslätt tillär att attsamman om en person.
utnyttja hela tekniska kapacitet, varvid uppgiftersystemets av

perifer kan komma bli inhämtade, bearbetade ochnatur attmer
lagrade. En avvägning måste ske mellan den verkliga nyttan av
uppgifterna, för sig och sammanställda, och integriteten.var

Redan i samband totalförsvars-med lagen 1994:1809att om
plikt arbetades fram diskuterades frågan i lag reglera detattom
dataregister behövs för Totalförsvarets pliktverks verksam-som
het. Regeringen dåvalde avvakta tills det stod klan vilkaatt
uppgifter framtideni bör finnas registret. Förmed i tidensom
fram till dess den myndigheten hade hunnit byggaatt nya upp
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övrigtverksamhetsin och det i lämpligt itu medsyntes att ta
denna lagstiftningsfråga avsikten verket på sättattvar samma-

Vämpliktsverket hade på sin tid skulle ha tillståndsom av-
Datainspektionen för sina register.

Bestämmelser förskydd den enskildes personligaom
integritet

Grundläggande bestämmelser skyddet för den enskildesom
personliga integritet finns i 1 kap. tredje stycket regerings-2 §
fonnen, där det bland det allmänna skallsägs värnaannat att

enskildesden privatliv och familjeliv. Vidare föreskrivs kap.i 2
andra3 § stycket regeringsfonnen varje medborgare i denatt

utsträckning i lag skall skyddasnämiare mot attsom anges
hans personliga integritet kränks uppgifter honomattgenom om
registreras med hjälp automatisk databehandling.av

betydelse på integritetsskyddsområdetAv vidare bestämmel-är
i sekretesslagen 1980:100 och dc bestämmelser tillserna

skydd för den personliga integriteten finns i datalagensom
1973:289.

Regler insyn och kontroll dct gäller allmännanärom
handlingar finns i tryckfrihetsförordningen. Vidare finns
bestämmelser myndigheternas arkiv i arkivlagen 1990:782.om

Bland Sveriges internationella åtaganden bör särskilt sådet
kallade dataskyddsdirektivet 95/46/EG uppmärksammas.
Direktivet, den 24 oktober innebär1995, allaantogs attsom
medlemsstater inom EU skall lagar behandlinganta om av
personregister enhetlig nivå integritetsskyddet.som ger en
Regeringen tillsatte i juni 1995 kommitté uppgiftmed atten
bland analysera vilket dataskyddsdirektivetpå skallannat sätt
genomföras i svensk lagstiftning lägga fram förslag tillsamt en

datalag dir. 1995:91. Denna utrednings arbete skallny vara
avslutat den 31 1997.senast mars
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Sverige har gjort vissa internationella åtaganden data-även
området följervad Sveriges imedlemskaputöver som av
Europeiska unionen. Sverige har tillträtt Europarådets konven-
tion skydd för enskilda vid automatisk databehandlingom av
personuppgifter och åtagit sig följa OECD:s frågariktlinjeratt

integritetsskyddet för pcrsondataflödet över gränsema.om

Uppdraget

Behovet författningsreglering pliktverksTotalförsvaretsav av
personregister har redan iuppmärksammatsnämntssom ovan
samband arbetetmed denmed pliktlagstiftningen. Tiden ärnya

för lagreglera landets befolknings-att störstaettnu mogen av
register. Datorstödet betydelse för effektiviteten iär storav
Totalförsvarets pliktverks arbete. uppgifter registrerasDe som

de totalförsvarspliktiga kan mycketemellertidom vara av
känslig karaktär, vilket ställer integritets-särskilda krav
skydd. Ju infonnation ochbehövs och kan bearbetasmer som
lagras desto blir risken för enskildesintrång i denstörre
integritet. Det bör därför uppdras utredaresärskildat atten
utarbeta förslag till de författningsreglcr behövs.som

Utgångspunkten för utredarens enskildearbete skall denattvara
skall tillförsäkras fullgott integritetsskydd registerett samt att

innehåller antal och harregistreradeett stort ettsom personer
integritetskänsligt innehåll författningsreglerade.skall var
Intresset starkt integritetsskydd inte hämmafårettav
användningen teknik föroch möjligheternaav ny
Totalförsvarets pliktverk effektivt ändamålsenligtså ochatt som
möjligt bedriva sin verksamhet. får dockPersonregistreringen
inte medföra otillbörlig den enskildeskränkningen av
personliga integritet. Konsekvenserna intressenför andra som
insynsbehov, rättssäkerhet, forskning behovtotalförsvaretsoch
måste också beaktas. Här det gallrings-viktigt analyseraär att
frågorna och de iolikaöverväga urvalsmetoderom angessom
propositionen 1989/90:72 arkiv tillämpas.börom m.ni.
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utveckling skett främst inom det civila försvaretDen närsom
det gäller för beredskapsförbercdclser och verksamhetansvaret

höjd beredskap medför ökat infonnationsutbyteunder behov av
mellan å sidan Totalförsvarets pliktverk och å andra sidanena
andra myndigheter och Det därför angelägetär attorgan.
utredaren behandlar frågor avvägningen mellan behovetrörsom

infonnationsutbyte skyddet för den enskildes integritet.ochav

främst förslag till reglering följandeUtredaren bör lämna av
frågor personligadirekt hänger med densom samman
integriteten:

registerändamål-
registerinnehåll-
registeransvar och förfoganderätt-
tenninalåtkomst-
uppgiftslämnande ADB-medium-
bevarande och gallring-
begränsningar bearbetningsmöjlighetcrav-

skyddsmekanismerkrav på krypteringssystem eller andra för-
viss användning.

Utredaren skall i förslag också beakta skyddde lämnas attsom
kap.för uppgifter omfattas sekretess enligt 2 2 §som av

sekretesslagen 1980:100 kan förekomma i aktuellt
personregister.

Utredaren skall utgåi sitt arbete ifrån den erfarenhet som
Totalförsvarets pliktverk och dess föregångare Vämpliktsverket
har byggt upp.

Övrigt

Utredningsarbetet bör bedrivas samverkan medi
ÖverstyrelsenDatainspektionen, förFörsvarsmakten, civil

beredskap, Totalförsvarets Socialstyrelsen ochpliktverk,
Riksarkivet Krigsarkivet.
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Utredaren bör hålla sig informerad resultatet denom av ovan
nämnda kommitté regeringen tillsatt med uppgift blandsom att

analysera på vilket EG:s dataskyddsdirektivannat skallsätt
genomföras i svensk lagstiftning och fram förslag tillatt ta en

datalag. Vid behov skall utredaren samverka medny
kommittén.

Utredaren bör också hålla infonneradsig intentionerna i detom
lagstiftningsarbete bedrivs i Försvarsdepartementet utifrånsom
propositionen l995/96:12 Totalförsvar i förnyelse och det
lagstiftningsarbete bedrivs med anledning l-lot- ochsom av
riskutredningens betänkande Ett säkrare samhälle SOU 1995: 19.

Vidare bör utredaren hålla sig underrättad de övervägandenom
Registerutredningen till följd regeringens direktivgörsom av

registrering påföljder dir.l995:38.om av m.m.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga
kommitteer och särskilda utredare angáende redovisning av
regionalpolitiska konsekvenser dir. l992:5, prövaattom
offentliga åtaganden dir. 1994:23 och beaktaattom
jämställdheten mellan könen dir. l994:l24. Förslag som
lämnas den särskilda utredaren skall belysas ävenav ettur
samhällsekonomiskt och statsñnansiellt perspektiv. Förslag som
leder till ökade utgifter eller minskade inkomster för staten
skall åtföljas Förslag till omprioriteringar eller andraav
ñnansieringsvägar.

Utredningsarbetet skall avslutat den 30 april 1997.senastvara
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

tillFörslag

1998:000Persondatalag

föreskrivs följande.Härmed

bestämmelserInledande

lagenmedSyftet

intrång iotillbörligtmänniskorskyddamed denna lagSyñet§ är motl att
personuppgifter.behandlingintegriteten vidpersonligaden av

lagstiftningbestämmelserAvvikande i annan

bestämmelserförordning finnsilag eller2 § Om det i som av-enannanen
bestämmelser gälla.dessaskallviker lag,från denna

oktober 1995rådets direktiv 95/46/EG den 24Jfr ochEuropaparlamentets omav
ochpersonuppgifterskydd med avseende behandlingför enskilda avpersoner

Celcxuppgifter 23.11.1995, 31,det sådana EGT L 281,fria flödetom s.nrav
39.51.0046.
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Definitioner

lag används Följande beteckningar med nedandenna angiven bety-3 § l
delse.

Beteckning Betydelse
Behandling av Varje åtgärd beträffandevidtas personuppgif-per- som
sonuppgifter ter.
Blockering förav Varje åtgärd kan vidtas personuppgif-attper- som
sonuppgifter skall förknippadei alla sammanhangterna vara

med tydlig information de spärrade ochärattom
till och föranledningen spärren att personupp-om

gifterna till tredjeinte skall lämnas änut annatman
tryckfrihetsförordningen.med stöd kap.2av

personuppgiftDen registrerade Den som en avser.
SådanaKänsliga personuppgifter i 13som avsespersonupp-

gifter
till vilken personuppgifter lämnasMottagare Den Närut. per-

sonuppgifter för myndighetlämnas skallut att en
sådan revisionkunna utföra tillsyn, kontroll eller

åligger den, dock inte myndighetensom anses som
mottagare.

Persondataansvarig eller tillsammans med andraDen be-ensamsom
ändamålen med och medlen för behand-stämmer

lingen personuppgifter.av
Persondatabiträde behandlar personuppgifter för denDen som per-

sondataansvariges räkning.
Personuppgifter All information direktslags eller indirekt kansom

hänföras till fysisk i livet.ären person som
Samtycke Varje slag frivillig, särskild och informeradav

viljeyttring vilken den registrerade godtargenom
behandling personuppgifter honomrörav som
eller henne.

Tillsynsmyndigheten myndighet regeringenDen utser.som
Tredje inte ingår i Europeiska unionen ellerland En ärstat som

ansluten till Europeiska ekonomiska Samarbetsom-
rådet.
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BetydelseBeteckning
Någon denTredje registrerade,än den persondata-annanman
ansvarige, persondatabiträdet och sådana personer

under den persondataansvariges ellersom person-
databiträdets direkta har befogenhet be-attansvar
handla personuppgifter. sådantEtt persondataom-
bud i 37 § inte tredjesom avses anses som man.

Tillämpningsområdet

tillämpningsområdetterritoriellaDet

lag gäller för sådanaDenna persondataansvariga4 § etablerade iärsom
Sverige.

också denLagen tillämpas persondataansvarigenär etablerad i tredjeär
land för behandlingen personuppgifter använder sig utrustningmen av av

finns Vadi Sverige. gäller dock inte utrustningensagtssom som nu om
för överförabara används uppgifter mellan tredje land ochatt ett ett annat

sådant land.
falldet iI andra stycket skall den persondataansvarige utsesom avses

företrädare för sig etablerad i Sverige. Den persondataansvarigeären som
skall, innan utrustningen börjar användas, till tillsynsmyndigheten skriftli-

anmäla har och därvid bifoga skriftligt medgi-utsetts ettgen vem som
vande från den utsedde. iVad denna lag den persondata-angessom om
ansvarige skall också gälla den företrädare har anmälts på detta sätt.som

Vilken behandling personuppgifter omfattas lagenav av

sådanlag gäller for behandling5 § Denna personuppgifter heltav som
eller delvis automatisk.är

gäller forLagen behandling personuppgifter,även uppgif-annan av om
ingår i eller avsedda ingå i register. Med registerär varjeterna att ett avses

strukturerad samling personuppgifter vilka tillgängliga för sökningärav
eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Undantag för användning personuppgifterprivat av

sådan6 § Denna lag gäller inte för behandling personuppgifterav som en
fysisk utför led i verksamhet privatett rent natur.person som en av
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Undantag med hänsyn till yttrandefriheten

Bestämmelserna i och7 § 9-29 33-46 47 § första stycket och §49samt
tillämpasskall inte

förfarandensådana skyddadea enligtär tryckfrihetsförordningensom
yttrandefrihetsgrundlagen,eller

sådanab spridningen yttranden skyddadeär enligt tryckfrihets-av som
förordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, eller
sådan behandling personuppgifterc sker uteslutande förav som annars

ändamål konstnärligtjournalistiska eller eller litterärt skapande.

Förhållandet till ofentlighetsprincipen

skall inte tillämpas i8 § lag den utsträckningBestämmelserna i denna det
skulle inskränka skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförord-myndighetsen
ningen lämna personuppgifter.att ut

myndighetBestämmelserna hindrar inte heller arkiverar och be-att en
sina allmänna arkivmaterial handuppgifter eller tasattvarar om av en ar-

kivmyndighet. tredje stycket gäller förBestämmelserna i 9 § inte person-
uppgifter i myndighets arkiv.en

Grundläggande påkrav personuppgifterbehandlingen av

9 § Den persondataansvarige skall tillse
a personuppgifter behandlas bara lagligt,det särskiltatt när är att sam-

tycke inhämtas så krävs,när
personuppgifterb alltid behandlas på korrektatt sätt,ett-
personuppgifterc samlas bara för särskilda, uttryckligtatt angivna och

berättigade ändamål,
d personuppgifter inte behandlas för något ändamålatt oförenligtärsom

med det för vilket uppgifterna samlades in,
e de personuppgifter behandlas adekvataär och relevantaatt i för-som

ändamålenhållande till behandlingen,med
f fler personuppgifterinte behandlas nödvändigtän är medatt hän-som

ändamålentill med behandlingen,syn
personuppgifterg de behandlas riktiga och, det nöd-äratt ärsom om

vändigt, aktuella,
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sái-Ulplilntlalla rimliga åtgärder för ellervidtas blockerah rätta,att att
ofullständigadana personuppgifter felaktiga, missvisande ellerärsom

med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och
nöd-vad ärpersonuppgifter under längre tidinte bevarasi änatt somen

ändamålen behandlingen.vändigt med hänsyn till med

personuppgifterBeträffande första d gäller behandlingstycket att en av
skallvetenskapliga ändamål intehistoriska, statistiska ellerfor somanses

frågaändamål för vilka uppgifterna in. loförenlig de samladesmed om
tid :inpersonuppgifter längregäller får bevaras underförsta stycket i att

ändamål.for historiska, statistiska ellerdär vetenskapligasagtssom
ellerPersonuppgifter behandlas för historiska, statistiska veten-som

regist-denändamål får beträffandeskapliga användas for vidta åtgärderatt
finnsdetellerrerade bara den registrerade har samtyckelämnat sittom

vitalasynnerliga skäl med hänsyn till någonden registrerades eller annans
intressen.

tillåtenNär behandling personuppgifter ärav

Allmänt

sittlämnatharden registrerade10 Personuppgifter får behandlas bara§ om
nödvändigbehandlingensamtycke till behandlingen eller ärnär

registrerade,för fullgöra med dena avtalatt ett
avtalinnanpå begäran vidta åtgärderb för den registrerades ettatt

träffas,
skyl-rättsligför persondataansvarige skallc den kunna fullgöraatt en

dighet,
d för skydda vitala intressen for den registrerade,att

for utföra arbetsuppgifte allmänt intresse,att en av
vilkentillf för den persondataansvarige tredjeeller personatt manen

IIlCtlsambandiarbetsuppgiftuppgifter skall kunna utföralämnas ut en
myndighetsutövning, eller

persondataansvnriinfor ändamål hos deng berättigat intresserör ettsom
niinlämnassådana personuppgifterna uteller hos tredje till vilkamän

detta intresse den registrerades intresse.väger äntyngre
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Direkt marknadsföring

Personuppgifter får inte behandlas för ändamålll § direkt mark-rörsom
nadsföring, den registrerade hos den persondataansvarige skriftligenom

han eller hon sådanhar anmält sig behandling.motsätteratt

Samtycke återkallas

I de fall där behandling personuppgifter12 § bara tillåten denär närav
registrerade har lämnat sitt samtycke enligt eller10, 15 34 § har den regist-

återkallarerade helst lämnat samtycke. Ytterligarerätt näratt ettsom per-
sonuppgifter fården registrerade därefter inte behandlas.om

registrerad har vad följer förstaEn stycket och l § inteutöver 1som av
sådansig behandling personuppgifter tillåtenrätt motsätta äratt av som

enligt denna lag.

Förbud behandling känsliga personuppgiftermot av

13 behandla§ Det förbjudet personuppgifter avslöjarär att som
a eller etnisktras ursprung,
b politiska åsikter,

c religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d medlemskap fackförening.

också förbjudetDet behandla sådana personuppgifterär hälsaröratt som
eller sexualliv.

frånUndantag förbudet behandling personuppgifterkänsligamot av

Allmänt

hinder det tillåtet14 § Utan § behandla personuppgif-13 känsligaär attav
i de fall i §§.15-19ter som anges

§ finns det bestämmelserl 10 i vilka fall behandlingom personupp-av
gifter huvud tillåten.över ärtaget
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Samtycke eller ofentliggörande

Känsliga personuppgifter får behandlas,15§ den registrerade harom
behandlingen ellersamtyckt till tydligt offentliggjort uppgif-sättett

tema.

Behandlingen nödvändig falli vissaär

personuppgifter får behandlasKänsliga behandlingen§16 nödvän-när är
fördig att

persondataansvarige skall kunna fullgöraden sina skyldigheter ellera
inomsina rättigheter arbetsrätten,utöva

intressen förskydda vitala den registrerade någoneller och denb annan
registrerade inte kan lämna samtycke, eller

anspråk skall kunna fastställas,rättsliga gällande eller försvaras.c göras

behandlas medUppgifter stöd första stycket fåra lämnas tillutsom av
det inom arbetsrätten finnstredje bara uttrycklig skyldighet forman om en

persondataansvarige det eller den registreradeden hargöra samtyckt tillatt
utlämnandet.

Ideella organisationer

organisationer med politiskt, filosofiskt,Ideella§ religiöst eller fackligt17
för sin verksamhetsyfte får inom behandla känsliga personuppgifterramen

medlemmarorganisationens och sådana påandra grundom sompersoner
organisationens syfte har regelbunden kontakt med denna. Känsligaav

.personuppgifter får dock lämnas till tredje bara den registreradeut man om
har tillsamtyckt det.

Hälso- och sjukvård

l8§ får behandlas,Känsliga personuppgifter behandlingen nöd-ärom
vändig för
a förebyggande sjukvård,ochhälso-
b medicinska diagnoser,
C vård ellereller behandling,
d administration sjukvård.hälso- ochav
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sjukvårdsområdet ochochhälso-inomyrkesmässigt verksamDen ärsom
omfattaspersonuppgifterkänsligabehandlatystnadsplikt får alltidhar som

tystnadsplikten.av

och statistikForskning

statistik-ochforsknings-förpersonuppgifter får behandlasKänsliga19§
detsamhällsintressetbehandlingen nödvändig ochändamål, är avomom

ingår klart övervägerbehandlingeneller statistikprojekt variforsknings-
be-integritetpersonligaintrång enskildasför otillbörligt iden risk som

kan innebära.handlingen
förutsätt-skallkommitté,forskningsetiskgodkäntsprojektetHar enav

forskningsetiskuppfyllda. Medstycketförstaningarna enligt anses
forskningsetiskaför prövningsärskiltsådantkommitté ett avorganavses

ochforskningensåväl det allmännaföreträdare forfrågor har somsom
någon in-eller tillhögskolauniversitet ellertillknutetär ett annanensom

forskning.omfattning finansierarbetydandeistans merasom
sådana projektanvändas iförfår lämnasPersonuppgifter attut som av-

sekretesslagenföljernågotintestycket,förstai annat avomses
1980:100.

undantagytterligareföreskrivaBemyndigande att

får före-bestämmerregeringenmyndighetRegeringen eller den20 § som
med hänsynbehövsdeti 13från förbudetundantagskriva ytterligare om

viktigt allmänt intresse.till ett

lagöverträdelserUppgifter om

personuppgif-behandlaför andra myndigheterförbjudet§ Det än21 är att
brottmål.isäkerhetsåtgärdereller domar ochlagöverträdelserter omom

före-fårbestämmerregeringenden myndighetellerRegeringen som
forsta stycket.från förbudet iundantagskriva
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Användning personnummerav

motive-får behandlas bara det klanUppgift22 § när ärpersonnummerom
tillmed hänsynrat

behandlingen,ändamålet meda
identifiering, ellersäkerb vikten enav

skäl.beaktansvärtnågotc annat

registreradetillInformation den

uppgifterna samlassjälvmantInformation skall lämnas innär

frånsamlas in denne själv, skall denuppgifter23 § När per-personom en
registrerade informationden rörandesjälvmant lämnasondataansvarige

behandlingen.

från källa den registre-personuppgifterna har samlatsOm än24 § annan
registreradesjälvmant lämna den in-persondataansvarigeskall denrade,
Äruppgiñema uppgiñemabehandlingenformation rörande när noteras.

lämnasbehöver informationen docktill tredjelämnasavsedda utatt man,
första gången.forförst uppgifterna lämnasnär ut

finnslämnas, det be-behöver inteenligt första stycketInformation om
personuppgiftema iutlämnandetregistrerandet ellerstämmelser enavom

författning.lag någoneller annan
stycket, dettaheller enligt förstainte lämnasInformation behöver om

oproportionerligteller skulle innebäravisar omöjligtsig stor ar-envara
åtgärder beträffande denför vidtauppgifterna användsbetsinsats. Om att

i samband medinformation alltid lämnasregistrerade, skall dock senast att
så sker.

skall lämnas självmantVilken information

omfattaförsta stycket skallenligt eller 24 §25 Information 23 §§
persondataansvariges identitet,a uppgift denom

ochb ändamålen med behandlingen,uppgift om
registrerade skall kunnaför deninformation behövsc all övri taattsomg

uppgif-såsom informationtill sina rättigheter, mottagarna avomvara
ansöka informa-uppgifter ochlämnaskyldighet rätten attterna, att om

tion.
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Uppgifter behöver dock inte lämnas sådant den registrerade redanom som
känner till.

Information skall också lämnas efter ansökan

26 § persondataansvarigeDen skyldig tillär och ansökeratt var en som om
det gång kalenderår gratis lämna information,en personuppgifterper om

sökanden behandlasrör eller inte. Behandlas sådana uppgiftersom skall
skriftlig information lämnas också om
a vilka uppgiñer sökanden behandlas,om som
b varifrån dessa uppgifter har hämtats,
c ändamålen med behandlingen, och
d till vilka eller kategoriermottagare uppgifterna läm-mottagareav som

ut.nas

En ansökan enligt första stycket skall skriftligengöras hos den persondata-
ansvarige och undertecknad den sökande själv. Information enligtvara av
första skallstycket lämnas inom månad från det ansökan gjordes.atten
Det dock tillåtet lämna informationär bara vidatt året jämntöver för-tre
delade tillfállen, det finns särskilda skäl för det.om

Information enligt första stycket behöver inte lämnas beträffande per-
sonuppgifter i löpande inte fått sin slutliga utformningtext närsom ansö-
kan gjordes eller minnesanteckningutgör eller liknande. Vadsom som nu

gäller dock inte uppgiftema harsagts lämnats till tredjeom ut man, om
uppgiftema behandlas bara för historiska, statistiska eller vetenskapliga
ändamål såvitteller, gäller löpande inte fått sin slutligatext utform-som
ning, uppgifterna har behandlats under längre tid år.änom ett

Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och tystnadsplikt

27§ denl utsträckning det särskilt föreskrivetär i lag eller författ-annan
ning eller i beslut har meddelats med stöd författning uppgiftersom attav
inte får lämnas till den registrerade gäller inteut bestämmelserna i 23-
26 §§.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får medgesom
undantag från bestämmelserna i 23-26 §§, det behövs för skyddaattom
grundläggande intressen för enskilda eller för förebygga, undersökaatt
eller avslöja brott.
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Rättelse

skyldigpersondataansvarige begäran den registrerade28 § Den är att av
utplåna sådana personuppgifter inte har behand-blockera ellerrätta, som

föreskrifter hardenna lag eller utfärdats med stödenlighet medlats i som
ocksåpersondataansvarige skall underrätta de tredje tilllagen. Den mänav

åtgärden, den registreradelämnats begärvilka uppgiftema har ut om om
undvikaskulle kunna betydande skadaunderrättelsedet eller meraenom

Någon sådanregistrerade. underrättelse behöverför deneller olägenhet
omöjligt ellervisar sig skulle innebäradettadock inte lämnas vara enom

arbetsinsats.oproportionerligt stor

Automatiserade beslut

följder för fysisk ellerrättsligabeslut har29 § Ett en person annarssom
fär enbart automatiskför denne grundas be-verkningarhar märkbara

egenskaper hospersonuppgifter, vilka avsedda bedömahandling är attav
möjlighetberörs beslutet harbara denberördaden attom som avpersonen,

på manuellbegäran få beslutet väg.omprövat
sådant i förstaföremål för beslutvaritochVar ett som avsesen som

frånfå information den persondataansvarigepå ansökanstycket har rätt att
harautomatiska behandling letthar denvilka regler styrt somsomom

information gäller ifråga ansökan och lämnandetfram till beslutet. I avom
bestämmelsema-i 26tillämpliga delar

vid behandlingSäkerheten

personuppgiftermedarbetarDe sompersoner

som. arbetar undereller depersondatabiträde och den30 § Ett personer
får behandla personuppgif-persondataansvariges ledningdennes eller den

frågafrån persondataansvarige.instruktioner den lenlighet medbara iter
verksamhet tillämpas ii det allmännastystnadspliktochsekretessom

sekretesslagen 1980: 100.istället bestämmelserna
behandlingpersondatabiträdetsskriftligt avtalfinnasskallDet ett om

avtalet skallpersondataansvariges räkning. detför lpersonuppgifter denav
personuppgif-får behandlapersondatabiträdetföreskrivasdet särskilt att

persondataansvarige ochfrån deninstruktionerenlighet medbara iterna
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åtgärder ividta de 31skyldigt §persondatabiträdet är att som avsesatt
första stycket.

Skyddsåtgärder

tekniska ochlämpligaskall vidta organisa-persondataansvarige31 § Den
Åtgär-personuppgifter behandlas.skydda deföråtgärdertoriska att som

säkerhetsnivå lämplig med beaktandeäråstadkommaskallderna somen
iav

finns,möjlighetertekniskadea som
åtgärderna,genomförakostaskullevad detb att

med behandlingen personuppgifterna,finnsriskersärskildadec avsom
och

personuppgifternabehandladede är.känsligahurd pass

skall denpersondatabiträde,anlitarpersondataansvarigeden ettNär per-
persondatabiträdet genomförakan desigförvissasondataansvarige attom

till persondatabiträdetoch verk-måste vidtassäkerhetsåtgärder attsesom
åtgärderna.ligen vidtar

skyddsåtgärderfår beslutaTillsynsmyndigheten om

skyddsåtgärdervilka denfår beslutaTillsynsmyndigheten32§ somom
enligtskall vidta 31persondataansvarige

tillsynsmyndighetens möjligheterbestämmelserfinns det§I 47 attom
med vite.förena beslutet

Överföring tredje landpersonuppgifter tillav

överföringFörbud mot

personuppgifter be-tredje land föratill överförbjudet§ Det33 är att som
personuppgifter för behand-också överföringgällerFörbudethandlas. av

land.tredjeling i
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Undantag från förbudet

personuppgifter tilltillåtet föradet34§ hinder 33 §Utan överär attav
elleröverföringenhar samtyckt tillregistreradetredje land, den närom

förnödvändigöverföringen är att
persondataansvarige,mellan den registrerade och denfullgöra avtala ett

träffas,avtalvidta åtgärder innanpå registrerades begäranb den ett
ochpersondataansvarigesådant avtal mellan deningå fullgöraellerc ett

registrerades intresse,i dentredje ärsomman
fastställas, gällande eller försvaras,anspråk skall kunnad rättsliga göras

eller
registrerade.för denskydda vitala intressene

personuppgifter för användning enbart iföraockså tillåtetDet överär att
Europarådets konvention skydd förtillanslutit sigharstat om en-en som

personuppgifter.databehandlingautomatiskskilda vid av

personuppgiñer till vissa före-överföringfår förRegeringen35 § staterav
får också föreskrivaRegeringenifrån förbudet 33undantagskriva att

överföringentillåten,till tredje landpersonuppgifter äröverföring omav
förbestämmelser till skydd devissainnehålleravtalregleras ett somav

registrerades rättigheter.
får vidareregeringen bestämmermyndighetdenRegeringen eller som

hänsyn tillbehövs meddetförbudet i 33frånmedge undantag ettom
till skyddgarantiertillräckligadet finnsellerallmänt intresseviktigt om

rättigheter.för de registrerades

tillsynsmyndighetentillAnmälan

nmälningsskyldighetA

automatiskpersonuppgifter helt eller delvisBehandling är36 § somav
persondataansvarige skall innananmälningsskyldighet. Denomfattas enav

harsådana behandlingar,seriesådan ellerbehandling sammasomaven
till tillsyns-skriftlig anmälangenomförsändamål,liknandeeller göra en

myndigheten.
får före-regeringen bestämmermyndighetdenRegeringen eller som
behand-för sådanaanmälningsskyldighetenfrånskriva undantag typer av

intrång i denotillbörligtleda tillkommersannolikt intelingar att per-som
sonliga integriteten.
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persondataombudfinnsdetbehöverAnmälan inte göras ettom

uppgiftoffentliggjortpersondataansvarige harden att ett§ När37 omen
enligt 36 §anmälan intedet behöverpersondataombud och är,utsetts vem

göras.

uppgifterPersondataombudets

tillsjälvständigt denuppgiñskall ha tillPersondataombudet att38 § att se
och lagligtkorrektpersonuppgifterbehandlarpersondataansvarige ett

föreventuella brister denne.påpekaochsätt
persondataan-denanledning misstänkapersondataombudet attHar att

behandlingenförbestämmelser gällerdesvarige bryter mot av per-som
påpekande,efterkan skerättelse så detvidtas intesonuppgifter och snart

tillsynsmyndigheten.tillförhållandetpersondataombudet anmälaskall
tillsynsmyndighe-samråda medi övrigtskallPersondataombudet även

behandlingenförgällerbestämmelserhur detveksamhetvidten somom
skall tillämpas.personuppgifterav

behandlingardeförteckningskall föraPersondataombudet över39§ en
omfattatsskulle haochpersondataansvarige genomförden av an-somsom

Förteckningen skallfunnits.inte hadeombudetmälningsskyldighet om
skulle36§ haenligtanmälanuppgifterdeomfatta åtminstone som en

innehållit.

rättelse detfåregistrerade närhjälpaskallPersondataombudet40§ att
felaktiga,personuppgifterbehandlade ärmisstänkafinns anledning att att

ofullständiga.ellermissvisande

behandlingarintegritetskänsligaför särskiltanmälanObligatorisk

personuppgifterbehandlingarvissafår föreskrivaRegeringen§41 att av
personligaintrångotillbörligt i denförsärskilda riskerinnebärakansom

tillsynsmyndighetenanmälas tillförhandskontrollförskallintegriteten en-
föreskrif-sådanameddelatharregeringeni förväg. Omveckorligt 36 § tre

anmälningsskyldigheten enligt 37frånundantagetgäller inteter,
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Upplysningar till allmänheten behandlingar inte anmältsom som

42 § Den persondataansvarige skall till och begär det skynd-var en som
och lämpligt lämna upplysningar sådanasätt automatiska ellersamt om

andra behandlingar personuppgifter inte har anmälts till tillsyns-av som
myndigheten. Upplysningama skall omfatta det anmälan enligtsom en

skulle omfattat.36 § ha persondataansvarigeDen dock inte skyldigär att
lämna uppgifter vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits.ut om som

Skadestånd

43 § Den persondataansvarige skall den registrerade för denersätta skada
behandling personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrif-som en av
har meddelats med stöd lagen har fört med sig. Ersättning skallter som av

också betalas för förmögenhetsskada och för den kränkning denren av per-
sonliga integriteten behandlingen har inneburit.som

Ersättningsskyldigheten enligt första stycket kan i den utsträckning det
skäligt eller helt fallaned bort,är den persondataansvarigesättas visarom
felet inte påberodde honom eller henne.att

Straff för uppgifterosanna

Till44 § böter eller fängelse högst månader eller, brottet är grovt,sex om
till fängelse i högst två år döms den uppsåtligen eller oaktsamhetsom av
lämnar uppgiftosann
a i information till registrerade föreskrivs i denna lag,som
b i anmälan till tillsynsmyndigheten enligt eller36
c till tillsynsmyndigheten myndigheten begär information enligtnär

45

Tillsynsmyndighetens befogenheter

45 Tillsynsmyndigheten§ har för sin tillsyn begäran fårätt att
a tillgång till de personuppgifter behandlas,som
b upplysningar och dokumentation rörande behandlingen av personupp-

gifter och säkerheten vid denna, och
c tillträde sådanatill lokaler har anknytning till behandlingensom av

personuppgifter.

259



Bilaga 2 1997:101sou

få tillräck-enligt § kanefter begäran 45tillsynsmyndigheten inteOm46 §
personuppgifter lag-behandlingenkonstatera ärunderlag förligt attatt av

persondataansvarige be-förbjuda denvid vitefår myndighetenlig, att
dem.lagrapersonuppgifterhandla sätt än attannat genom

personuppgifter behandlastillsynsmyndigheten konstaterarOm47 § att
skall myndighetenolagligtbehandlaseller kan komma sätt,ettatt ge-

åstadkomma rättelse.försökaförfarandenliknandepåpekanden ellernom
det riskfyllt fårellerpåfå rättelse vänta,Går inte ärdet sätt attannatatt

fortsättapersondataansvarige be-förbjuda denvid vitemyndigheten attatt
lagra dem.påpersonuppgifternahandla sätt än attannat genom
följer beslutfrivilligtpersondataansvarige inteden ettOm om

tillsynsmyndighetenkraft, fårlagavunnitskyddsåtgärder enligt 32 som
skall genomföras.för beslutetviteföreskriva att

eller skallvite enligt 46 47beslutartillsynsmyndigheten48 § Innan om
riskfylltsig. Om detfått tillfällepersondataansvarige ha ärden attatt yttra

tillfälligtyttrandet meddelai avvaktandockfår myndigheten ettvänta,
yttrandetidenskalltillfälliga beslutetvite. närbeslut Det prövas om,om

har gått ut.
persondataansvarige. Delgivningdelges denvitesföreläggande skallEtt

dock användas bara detfår1970:428delgivningslagenenligt §12 om
hålleravvikit eller sigpersondataansvarige hardenfinns skäl attatt anta

någotundan på sätt.annat

myndigheteni det län därfår länsrättenTillsynsmyndigheten hos är49 §
behandlats påpersonuppgifter harsådanaansökabelägen ettatt somom

utplånas.olagligt skallsätt
oskäligt.meddelas detfår inteutplånandeBeslut äromom

Överklagande

generellalagbeslut enligt dennaTillsynsmyndighetens än50§ annatom
förvaltningsdomstol.överklagas hos allmänföreskrifter får

till kammarrätten.överklagandePrövningstillstånd krävs vid
gällabeslut skalldessfår bestämma ävenTillsynsmyndigheten att om

överklagas.det
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Närmare föreskrifter

51 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med-som
föreskrifterdela närmare om

i vilka fall behandlinga personuppgifter tillåten,ärav
b vilka krav ställs på den persondataansvarige vid behandlingsom av

personuppgifter,
i vilka fall användningC tillåten,ärav personnummer

d innehållet i anmälan eller ansökan till persondataansvarig,en en
e vilken information skall lämnas till registrerade och hur lämnan-som

det information skall till, ochav
f anmälan till tillsynsmyndigheten och förfarandet anmälda uppgifternär

har ändrats.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den januari1 då1999, datalagen 1973:289
skall upphöra gälla. äldreDen lagen gäller dock fortfarande frågaatt i

överklagande beslut har meddelats före den januaril 1999.om av som
Beträffande sådan behandling personuppgifter pågår vid ikraft-av som.
trädandet skall till utgången september månad 2001 den äldre lagenav
tillämpas i stället för den Detta gäller bestämmelsernaäven i dennya.
äldre lagen överklagande.om

iBestämmelserna 10, 13 och i21 den lagen skall inte börjanya.
tillämpas förrän den oktoberl 2007 beträffande sådan manuell behand-
ling personuppgifter pågår vid ikraftträdandet.av som
Beträffande personuppgifter vid ikraftträdandet lagras för historisksom.
forskning skall bestämmelserna i 10, 13 och 21 i den lagennya
börja tillämpas först uppgifterna behandlas pånär något sätt.annat
Dessförinnan skall motsvarande bestämmelser i den äldre lagen tilläm-

angivna bestämmelsernaDe i den lagen skall dock inte till följdpas. nya
vad börja tillämpas tidigare vad följersagts än punktav som nu som av

eller2 3 ovan.
Anmälan enligt 36 § i den lagen får före ikraftträdandet.görasnya.
Ett samtycke har lämnats före ikraftträdandet skall gälla efterävensom.
ikraftträdandet samtycket uppfyller kraven i den lagen.om nya
Har begäran registerutdrag enligt 10 § i den äldre lagen kommiten om.

före ikraftträdandet har utdraget inte expedierats före ikraftträ-men
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i denenligt §ansökan 26framställningenskalldandet nyaenanses som
lagen.

tillämpasskadestånd skall barabestämmelserlagensDen omomnya
ikraft-inträffat eftertill harhänför sigyrkandetomständighetden som

bestämmelserna.äldredefall tillämpasträdandet. I annat
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