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Remissvar SOU 2016:65  

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen SOU 2016:65 – Ett 
samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Svaret är berett av 
Datarådet – ett medlemsråd inom IT&Telekomföretagen.  

Ett samlat ansvar 

IT&Telekomföretagen tillstyrker utredningens slutsats om att ansvaret för all 
tillsyn över behandling av personuppgifter ej bör samlas hos en enskild 
myndighet. Utredningen argumenterar helt korrekt för att vissa former av 
personuppgiftsbehandling kräver specialistkunskaper och erfarenheter av den 
specifika granskade verksamheten. Ett samlat tillsynsansvar hos en myndighet 
kan leda till sämre förutsättningar att förstå och granska sådana verksamheter. 
Skulle så ändå ske är det viktigt att säkerställa att relevant kompetens och 
upparbetad kunskap överförs till den samlade tillsynsmyndigheten. Däremot 
finns det som utredningen föreslår skäl att föra över tillsynsansvaret för reglerna 
om abonnentförteckningar och cookies från PTS till Datainspektionen. 

IT&Telekomföretagen tillstyrker vidare införandet av det samråds- och 
överlämningsförfarande av tillsynsärenden som utredningen föreslår. Det finns 
fortsatt frågor där skärningspunkten mellan generell personuppgifts- och 
sektorspecifik reglering är otydlig och där ett välutvecklat samrådsförfarande 
mellan myndigheterna är nödvändigt för att uppnå en effektiv tillsyn i 
förhållande till berörda företag. 

Datainspektionens resurser och uppdrag 

Den nya dataskyddsförordningen innebär stora förändringar i hur 
databehandlande företag och organisationer hanterar och förhåller sig till 
behandling av personuppgifter. Hur de nya reglerna kommer att påverka dessa 
företag och organisationer och deras möjligheter att tillgodogöra sig och anpassa 
sin verksamhet till de nya reglerna är ännu oklart, även för Datainspektionen.  

IT&Telekomföretagen bedömer att databehandlade företag och organisationer 
kommer att ha ett mycket stort behov av löpande vägledning och information 
från Datainspektionen. Inte minst under perioden kring införandet av de nya 
reglerna och fram till att en tydlig praxis har etablerats. I takt med att införandet 
närmar sig och alltfler verksamheter uppmärksammar att nya regler stundar lär 
antalet kontakter med Datainspektionen öka kraftigt. 
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I utredningens sammanfattning framgår vidare att utredningen föreslår att 
Datainspektionens instruktion bör ändras så att dess nuvarande uppdrag om att 
ge information samt vägledning åt personuppgiftsombud begränsas. Det menar 
vi vore olyckligt givet det stora behov av just information och vägledning som 
redan idag föreligger och dessutom lär tillta framöver. 

Datainspektionens nuvarande informerande funktion och deras engagemang att 
ge råd och utbildning är två mycket viktiga och uppskattade funktioner.  

Vi uppmanar därför Justitiedepartementet att säkerställa att Datainspektionen 
har tillräckliga resurser för att hantera såväl tillsyn som att ge information och 
vägledning.  

Om Datarådet 

Datarådet är ett nybildat medlemsråd i branschföreningen 
IT&Telekomföretagen. Rådet består av medlemsföretag med verksamhet inom 
data-, informations- och innehållsfrågor. Syftet med Datarådet är att samla 
branschen för att med en gemensam röst bidra i samhällsdebatten, verka för 
goda marknadsvillkor och för att Sverige fortsatt ska vara ledande i att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter. Mer information om Datarådet: 
https://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/dataradet  
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