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Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är positiv till 
utredningens förslag att samla och förenkla regleringen av personuppgifts-
behandling inom den offentliga sektorn. 

MSB har dock följande kommentarer om lagens tillämpningsområde, 
integritetsskydd och informationssäkerhet.  

I förslaget anges att myndigheters administrativa verksamhet ska undantas 
från lagens tillämpningsområde. Hur gränsdragningen mellan myndigheters 
sakliga och administrativa verksamhet ska göras berörs förhållandevis lite i 
betänkandet. Det finns därför skäl att överväga om inte myndighetsdatalagen 
skulle kunna tillämpas även beträffande myndigheters administrativa 
verksamhet. Det huvudsakliga skälet till detta är att det kan vara svårt att 
avgränsa en myndighets administrativa verksamhet från dess sakliga 
verksamhet och att samma slags överväganden avseende tryckfrihets-
förordningens bestämmelser om rätt att få del av allmänna handlingar och 
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) måste göras i 
båda fallen. MSB anser därför att det finns behov av en fördjupad analys och 
ytterligare förtydliganden avseende gränsdragningen mellan myndigheters 
administrativa verksamhet och deras sakliga verksamhet i det fortsatta 
lagstiftningsarbetet. 

Vidare ser MSB att det kan finnas behov av klargöranden rörande hur 
nödvändighetsrekvisitet i 8 § ska tolkas. En otydlighet för berörda aktörer när 
det gäller tolkningen kan få följdverkningar rörande integritetsskyddets 
omfattning.  

När det gäller säkerhet för behandlade personuppgifter följer av 14 § att innan 
en myndighet medger direktåtkomst till uppgifter ska bland annat en risk- och 
sårbarhetsanalys genomföras och myndigheten ska komma överens med 
mottagaren hur skyddet för personuppgifterna ska säkerställas. I andra stycket 
anges att kraven i första stycket gäller i tillämpliga delar då myndighet på annat 
sätt än genom direktåtkomst samarbetar med andra myndigheter eller enskilda 
på sätt som innebär behandling av personuppgifter i gemensamma eller annars 
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integrerade informationssystem. MSB ser det som önskvärt att förtydliga att 
huvudregeln är att kraven i första stycket 14 § ska tillämpas i sin helhet. 

I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Myndighets-
juristen Per-Olof Wikström har varit föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också chefsjuristen Key Hedström deltagit. 
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