LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-10-04
Närvarande: F.d. justitierådet Martin Borgeke samt justitieråden
Leif Gäverth och Eric M. Runesson

Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och
urval i folkbokföringsverksamheten
Enligt en lagrådsremiss den 1 september 2022 har regeringen
(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över
förslag till
1. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
3. lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i lagen (2001:182)
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet
Annica Svedberg.
Förslagen föranleder följande yttrande.

Allmänt
Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att ge Skatteverket
bättre möjligheter att minska felen i folkbokföringsdatabasen. Detta
föreslås ske genom att Skatteverket ska få behandla personuppgifter
för att göra dataanalyser och urval i syfte att förebygga, förhindra och
upptäcka felaktiga uppgifter i databasen. För de uppgifter som
samlas in för analyser och urval föreslås att det ska finnas en
särskild uppgiftssamling, benämnd analys- och urvalsdatabasen. Det
föreslås också bestämmelser som syftar till att minska det intrång i
den personliga integriteten som förslagen kan leda till.
Några sekretessbestämmelser som tar sikte på att skydda uppgifter
som är hänförliga till de dataanalyser och urval som behandlas i
remissen finns däremot inte i förslaget. Det framgår emellertid att
regeringen bedömer att det kan finnas anledning att införa sådana
regler. Som Lagrådet förstår det är avsikten att det ska läggas fram
förslag till regler av detta slag, som kan träda i kraft samtidigt som
förslagen i remissen, dvs. den 1 april 2023.
Under föredragningen inför Lagrådet har det upplysts att det den
9 september i år remitterades en promemoria (Fi2022/02587) med
förslag till nya bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen till
skydd för vissa uppgifter hänförliga till dataanalyser och urval.
Remisstiden löper ut den 21 oktober.
Vid föredragningen har det tillagts att det inte skulle utgöra något
egentligt problem om en anslutande sekretesslagstiftning inte skulle
hinna träda i kraft den 1 april 2023 eftersom det står Skatteverket fritt
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att avvakta med att sätta i gång med sina dataanalyser och urval tills
det finns täckande sekretessregler.

Lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet

1 kap. 4 a §
I paragrafen talas det om folkbokföringsdatabasen, men denna
presenteras först i lagens 2 kap. Det synes mer lämpligt att här tala
om Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, som är en vidare
verksamhet än den som avses med folkbokföringsdatabasen.
Lagrådet föreslår därför att paragrafen omformuleras så att ordet
”folkbokföringsdatabasen” ersätts med ”folkbokföringsverksamheten”.

Rubriken före 2 a kap. 5 §
Rubriken före 2 a kap. 5 §, ”Dokumentering”, är enligt Lagrådet
mindre lyckad. Bestämmelsen i den efterföljande paragrafen handlar
om att de metoder som ska användas för analys och de sökbegrepp
som ska användas vid sökningar i analys- och urvalsdatabasen ska
dokumenteras så att det i efterhand går att kontrollera vilka metoder
och sökbegrepp som har använts. En bättre rubrik vore ”Krav på
dokumentation” eller ”Dokumentationskrav”.

Övriga lagförslag
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

