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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-18 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman 

samt justitierådet Agneta Bäcklund. 

 

Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen 

av id-kortsverksamheten hos Skatteverket 

 

Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2015 (Finansdepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1. lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskaps- 

    register och bouppteckningsverksamheter,  

2. lag om identitetskort för folkbokförda i Sverige,  

3. lag om ändring i äktenskapsbalken,  

4. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i    

    Skatteverkets beskattningsverksamhet,  

5. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personupp- 

    gifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,  

6. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekrete-

raren Helena Persson. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om identitetskort för folkbokförda i Sverige 

 

5 och 14 §§ 

 

I paragraferna finns upplysningar om att regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regerings-

formen kan meddela ytterligare föreskrifter om  

1. ansökan och utfärdande av identitetskort (5 §) och, 

2. vilka uppgifter databasen ska eller får innehålla (14 §). 

 

Fråga är om dessa upplysningar är avsedda att ge en heltäckande 

bild av vilka ytterligare föreskrifter som kan förväntas. I 5 § anges, 

som nämnts, att föreskrifterna kan avse ansökan om och utfärdande 

av identitetskort, frågor som regleras i 1  4 §§ i lagen. I 6 § lagen 

finns bestämmelser om återkallelse av identitetskort, utan någon 

upplysning om föreskriftsrätten. Ändå framgår av den nuvarande re-

gleringen, 7 8 §§ förordningen (2009:284) om identitetskort för folk-

bokförda i Sverige, att det nu finns föreskrifter om hur det ska förfa-

ras med återkallade identitetskort.    

 

Enligt Lagrådets mening finns det skäl att överväga vilken räckvidd 

upplysningsbestämmelserna bör ha, och också om dessa kan sam-

ordnas i en paragraf.   

 

11 § 

 

I paragrafen regleras ändamålet med databasen. Där anges i första 

stycket att personuppgifter ska få behandlas i databasen för att till-

handahålla information som behövs i den utfärdande myndighetens 

verksamhet för utfärdande av identitetskort.  
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En liknande skrivning finns i 11 § förordningen (2009:284) om identi-

tetskort för folkbokförda i Sverige. Även i 1 kap. 4 § lagen (2001:182) 

om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokförings-

verksamhet anges som ändamål att behandlingen av uppgifter ska 

ske för ”tillhandahållande av information som behövs” i olika ärenden 

hos myndigheten.  

 

Att ”tillhandahålla information” synes i dessa sammanhang inte ut-

trycka mer än att myndigheten i sin verksamhet får använda databa-

sen för de ändamål som närmare anges i bestämmelserna. 

 

Enligt Lagrådets mening bör övervägas att förenkla första stycket i 

paragrafen och formulera den enligt följande: 

 
Personuppgifter får behandlas om det behövs i den utfärdande myndighetens 
verksamhet för utfärdande av identitetskort.   
 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 

 


