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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-13 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart 

Hamberg och Per Virdesten.   

 

Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmark-

nads- och utbildningspolitisk utvärdering 

 

Enligt en lagrådsremiss den 31 maj 2012 (Arbetsmarknadsdeparte-

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.  

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Helene 

Magnusson. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Allmänt 

 

Den föreslagna lagtexten tyngs av att institutets redan i lagens rubrik 

nämnda långa namn upprepas i en rad paragrafer. Mot bakgrund av  
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bestämmelsen i 1 § om lagens tillämpningsområde, där institutets 

fullständiga namn bör anges, behövs inte någon hänvisning till 

institutet i flera av dessa paragrafer och i andra räcker det med att 

tala om institutet.  

 

11 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen utformas enligt följande: 

 

Personuppgifter som behandlas enligt 9 § och som har samlats in för 
att behandlas inom olika avgränsade studier, uppföljningar eller 
utvärderingar får inte sambearbetas med varandra. 
 
Denna begränsning gäller inte för en sådan sambearbetning av 
personuppgifter som är nödvändig för att kunna upprepa eller följa 
upp en sådan studie, uppföljning eller utvärdering som genomförts 
tidigare. 

 

14 §  

 

I paragrafen finns en lagreglering av frågan när personuppgifter ska 

gallras. Förslaget utgör ett exempel på att riksdagen reglerar ett 

område som i och för sig ligger inom ramen för regeringens rest-

kompetens enligt regeringsformen. 

 

I författningskommentaren uppges att den i lagen angivna möjlig-

heten för regeringen att bestämma på annat sätt än enligt den i lagen 

angivna huvudregeln endast är en upplysning. Någon möjlighet för 

regeringen att bestämma på detta sätt skulle emellertid inte finnas 

om det inte uttryckligen framgick av lagen. Något hinder för 

riksdagen att besluta på detta sätt om kompetensfördelningen kan 

inte anses föreligga även om regleringen inte är en sådan delegation  
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av normgivningsmakten som avses i 8 kap. 3 – 5 §§ regerings-

formen. (Jfr Erik Holmberg m.fl., Grundlagarna, tredje upplagan, 

2012, s. 398 samt Lagrådets yttranden i prop. 2011/12:45 s. 279 f, 

prop. 2011/12:68 s. 74 och 2011/12:77 s. 209). 

 

 

 

 

 

 

 

 


