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KALLELSE

Regionstyrelsen
Tid:

2017-10-24, kl 09:00

Kallade
Ordinarie ledamöter
Malin Wengholm (M), ordf
Maria Frisk (KD), 1:e vice ordf
Carina Ödebrink (S), 2:e vice ordf
Rune Backlund (C)
Malin Olsson (M)
Jimmy Ekström (L)
Bertil Nilsson (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Rachel De Basso (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)
Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och
sjukvårdsdirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Elisabet Eriksson, tf regional
utvecklingsdirektör
Anders Liif, personaldirektör
Tina Jörhall,
kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör

För kännedom
Ersättare
Britt Johansson (M)
Mattias Ingeson (KD)
Helena Stålhammar (C)
Eva Nilsson (M)
Hans Rocén (M)
Irene Oskarsson (KD)
Mari Lindahl (L)
Ann-Kristine Göransson (S)
Maria Hörnsten (S)
Tobias Gyllensten (S)
Eva Eliasson (S)
Jonas Magnusson (S)
Annica Nordqvist (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Monica Li (V)
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 171

Försäljning av Sävsjö Branten 1
Diarienummer: RJL 2017/110
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna försäljning av Sävsjö Branten 1 till Sävebo AB.
Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och
Sävebo AB avseende Vårdcentral, Folktandvård, Rehab
och Bårhus under förutsättning att regionfullmäktige fattar
beslut om försäljning av fastigheten.
Sammanfattning
Regionstyrelsen gav januari 2017 förvaltningen i uppdrag att
förbereda en försäljning av fastigheten Sävsjö Branten 1.
Lokalerna hyrs till största delen ut till Sävsjö kommun som
genom sitt bolag Sävebo AB visat intresse att förvärva fastigheten
för att utveckla den. Förslaget är att fastigheten säljs till Sävebo
AB och att Region Jönköpings län hyr de lokaler som används i
egen verksamhet av Sävebo AB.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-22

Köpekontrakt

Hyresavtal
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Föreslås genomgång av ärendet vid styrelsens sammanträde vilket
bifalles.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
1:e vice ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-22
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RJL 2017/110

Regionledningskontoret
Avsändare
Regionfullmäktige

Försäljning av Sävsjö Branten 1
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 godkänna försäljning av Sävsjö Branten 1 till Sävebo AB.
Regionstyrelsen
 godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Sävebo AB
avseende Vårdcentral, Folktandvård, Rehab och Bårhus under
förutsättning att Regionfullmäktige fattar beslut om försäljning av
fastigheten.

Sammanfattning
Regionstyrelsen gav januari 2017 förvaltningen i uppdrag att förbereda en
försäljning av fastigheten Sävsjö Branten 1. Lokalerna hyrs till största delen ut till
Sävsjö kommun som genom sitt bolag Sävebo AB visat intresse att förvärva
fastigheten för att utveckla den. Förslaget är att fastigheten säljs till Sävebo AB
och att Region Jönköpings län hyr de lokaler som används i egen verksamhet av
Sävebo AB.

Information i ärendet
Region Jönköpings län äger fastigheten Sävsjö Branten 1 i Sävsjö. Sävsjö
kommun har genom sitt bolag Sävebo AB framfört önskemål att förvärva
fastigheten. Regionstyrelsen gav januari 2017 förvaltningen i uppdrag att
förbereda en försäljning av fastigheten Sävsjö Branten 1 (RS 2017-01-31 § 13).
Fastigheten i Sävsjö skiljer sig från nästan alla andra fastigheter som Region
Jönköpings län äger eftersom endast cirka en tredjedel av de uthyrningsbara
lokalerna används av egna verksamheter. Region Jönköpings län har en
vårdcentral inklusive rehab samt folktandvård som huvudsakliga interna
hyresgäster. Det finns även ett litet bårhus. Den största delen av de uthyrningsbara
lokalerna, cirka två tredjedelar, hyrs av Sävsjö kommun och avser lokaler för
äldreboende, centralkök, socialkontor samt hemsjukvård.
Sävsjö kommun planerar att lämna lokalerna för äldreboendet och ser då en
möjlighet att göra investeringar i de lämnade lokalerna för att ställa om dessa till
annat kommunalt ändamål. Sävsjö kommun har även framfört att bland annat
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socialkontoret är trångbodda. Sävsjö kommun har flera intressen i fastigheten och
vill skaffa sig rådighet över dess utveckling. Vårdcentralen och Folktandvården
har ändamålsenliga lokaler och har i övrigt inga önskemål om lokalförändringar.
Vårdcentralens rehabilitering har ett pågående ärende om förändrade lokaler som
beaktas och förhandlas separat.
Fastigheten omfattar 26 674 kvm mark och byggnaderna består av lokaler om ca
8 536 kvm.
Region Jönköpings län och Sävebo AB har gemensamt låtit en oberoende
värderingsman värdera fastigheten. Värderingen uppgår till 36 miljoner kronor.
Sävsjö kommun planerar att lämna lokalerna för äldreboendet och Sävebo AB ser
en möjlighet att investera i de tomställda lokalerna för att ställa om dessa till annat
kommunalt ändamål, en möjlighet som en annan köpare troligen inte skulle ha. I
den förhandling som har ägt rum har parterna slutligen kommit fram till en
köpeskilling om 32,5 miljoner kronor. Regionfastigheter bedömer att
köpeskillingen är rimlig bland annat mot bakgrund av att värderingen inte har
tagit tillräcklig hänsyn till bland annat risken för kommande vakanser och
svårigheten att hyra ut dessa. Regionfastigheter bedömer att en högre köpeskilling
inte skulle kunna uppnås vid en försäljning på öppen marknad. Bedömningen är
att Sävebo AB har bättre förutsättningar att utveckla fastigheten än en privat
aktör, bolaget har fördel av att ha en etablerad driftorganisation på orten,
dessutom har man i egenskap av helägt bolag till Sävsjö kommun samhörighet
med en stor andel av hyresgästerna.
Sävebo AB har tagit beslut att gå vidare med att förvärva fastigheten för 32,5
miljoner vilket även godkänts av Kommunfullmäktige i Sävsjö.
Bifogat tjänsteskrivelsen i ärendet finns köpekontrakt mellan Region Jönköpings
län och Sävebo AB. Köpekontraktet innebär att Sävebo AB blir ägare av
fastigheten 2017-12-15. Den dagen är enligt köpekontraktet även startdatum för
bifogat hyresavtal där Region Jönköpings län hyr lokaler för folktandvård och
vårdcentral på hyresavtal om 15 år samt lokaler för bårhus och rehabilitering på
hyresavtal om 5 år. Regionfastigheter bedömer hyresavtalen som
marknadsmässiga och hyresavtalen har även legat till grund för värderingen av
fastigheten.
Beslutet avser därmed både försäljning av fastigheten genom köpekontraktet men
även ingåendet av fyra hyresavtal från och med 2017-12-15. Berörda
verksamheter inom Region Jönköpings län är informerade och har godkänt
hyresavtalen.
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-22



Köpekontrakt avseende Sävsjö Branten 1



Hyresavtal (4 st) mellan Sävebo AB och Region Jönköpings län

Beslutet skickas till
Regionfastigheter
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 172

Delårsrapport tertial 2:2017
Diarienummer: RJL 2017/98
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna delårsrapport tertial 2:2017.
Regionstyrelsen, Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Nämnden
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för
Trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner delårsrapport tertial 2:2017 avseende de delar
som avser nämndens ansvarsområde.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-09-25
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink vill att följande särskilt redovisas på styrelsens
sammanträde: Antal patienter som fått nödvändig tandvård. När vi
tillsätter nya tjänster – är det heltid? Genomgång av IT-projekt,
bland annat de som Inera hanterar bör inplaneras vid ett
kommande sammanträde.
Sibylla Jämting önskar få redovisat mätetal för BUP.
Ordföranden sammanfattar att följande redovisas på styrelsen:
Redovisning av mätetal för BUP, tidsplan för införande av Efrikort, redovisning hälsosamtal, redovisning hur många
länsinvånare nyttjar distansbesök, tandvård – uppgift om hur
många privata tandvårdskliniker som svarat på frågan i samband
med delårsrapport.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
1:e vice ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

2017-10-10, kl 16:00-18:20

Plats:

Konferensrum Engagera, Science Park, Jönköping

§ 89

Delårsrapport tertial 2 2017
Diarienummer: RJL2017/98
Beslut
Nämnden beslutar
 Godkänna delårsrapport tertial 2 2017 avseende de delar
som avser nämndens ansvarsområden.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25



Delårsrapport tertial 2 2017

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand

Jimmy Ekström

Sibylla Jämting

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 125

Delårsrapport tertial 2 2017
Diarienummer: RJL2017/98
Beslut
Nämnden föreslås
 godkänna delårsrapport tertial 2 2017 avseende de delar
som avser nämndens ansvarsområden
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25



Delårsrapport tertial 2 2017

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Charlotta Larsdotter bjuds in till sammanträdet för att informera
om primärvårdens åtgärdsplan för ekonomin.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 107-121
Tid:

2017-10-11 kl.13.00–15.55

Plats:

Regionens hus, sal A

§118

Delårsrapport 2017
Diarienummer: RJL 2017/98
Beslut
Nämnden
 godkänner delårsrapport tertial 2, 2017 avseende de delar
som avser nämndens ansvarsområden
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25
 Delårsrapport tertial 2 2017
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
ordförande

Monica Samuelsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 107-121
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-10-11 kl.13.00–15.55

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid:

2017-09-28 kl.09.00-12.30

Plats:

Stora Segerstad naturbrukscentrum

§130

Delårsrapport 2017
Diarienummer: RJL 2017/98
Beslut
Nämnden föreslås
 godkänna delårsrapport tertial 2, 2017 avseende de delar
som avser nämndens ansvarsområden
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25
 Delårsrapport tertial 2 2017
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 89-101
Tid:

2017-10-10 kl. 13.00-16.30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§98

Delårsrapport 2017
Diarienummer: RJL 2017/98
Beslut
Nämnden
 godkänner delårsrapport tertial 2, 2017 avseende de delar
som avser nämndens ansvarsområden.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25
 Delårsrapport tertial 2 2017
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande

Irene Oskarsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 89-101
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-10-10 kl. 13.00-16.30

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 97-107
Tid:

2017-09-27 kl. 08.30-11.10

Plats:

Regionens hus, sal B

§103

Delårsrapport 2017
Diarienummer: RJL 2017/98
Beslut
Nämnden föreslås
 godkänna delårsrapport tertial 2, 2017 avseende de delar
som avser nämndens ansvarsområden.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår mindre klargörande justeringar i rapporten,
vilka godkänns av presidiet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25
 Delårsrapport tertial 2 2017
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 97-107
Tid:

Rune Backlund
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-09-27 kl. 08.30-11.10

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-25

1(2)

RJL 2017/98

Regionledningskontoret
Avsändare
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport tertial 2 2017
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 godkänna delårsrapport tertial 2 2017
Regionstyrelsen, Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö
 godkänner delårsrapport tertial 2 2017 avseende de delar som avser
nämndens ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en delårsrapport
efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter
augusti ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur
som beslutad budget bygger på.
Av de 33 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit som mäts efter två tertial 20 mål (60 procent) helt eller delvis
uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per augusti månad visar ett överskott på 405
miljoner kronor och helårsprognosen pekar på ett överskott med 260 miljoner
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kronor, detta är 90 miljoner kronor högre än budget. Hela överskottet bidrar till
finansieringen av det omfattande investeringsprogrammet som pågår i
verksamheten både vad avser byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag
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För ett bra liv i en attraktiv region
Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och
personcentrerad vård fortsätter. Öppna jämförelser visar att våra resultat är bland de allra
bästa liksom patienters och invånares förtroende för vården.
I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter arbetet med omställningen
från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral, och från vård till hälsofrämjande
insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. Tillsammansarbetet har
väckt intresse och presenterats i både nationella och internationella sammanhang.
Inom handlingsplanen för jämlik hälsa 2016-2017 pågår aktiviteter i länet liksom i arbetet.
Influensavaccinationskampanjen var framgångsrik och 62 % av personer över 65 år
vaccinerades, vilket sannolikt är i topp i Sverige.
Tillgängligheten ligger över snittet i riket, men inom en del områden, främst till utredning
inom barn- och ungdomspsykiatri är väntetiderna alltför långa.
I nuläget finns det 4300 asylsökande barn och vuxna i Jönköpings län. 80 % av de
asylsökande är hälsoundersökta. Hälsokommunikatörer som kan modersmålen och har
erfarenhet av hälso- och sjukvård arbetar som guider i frågor om hälsa. På folkhögskolorna
pågår bland annat svenskutbildning för att öka möjligheterna till arbete.
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Exempel är digitala vårdmöten och
vårdplanering via video. Förberedelser för att införa en ny version av Cosmic pågår.
Beslut har tagits om byggnation av Råslätts vårdcentrum.
Inom det nationella samarbetet med mål att vara oberoende av bemanningsföretag 2019 har
beslut om en förstärkt handlingsplan fattats, vilket bland annat innebär utökning med 10 ATläkartjänster.
Revidering av Regional utvecklingsstrategi har startat med hjälp av bl a 60 RUS-ombud i
länet. Den planeras vara klar hösten 2018. Ett projekt för jämställd regional tillväxt har startat
och arbete med näringslivsutveckling i länet pågår. Planering för höghastighetståg fortsätter i
nära samarbete med länets stationskommuner och Sverigeförhandlingen.
En ny kulturplan för 2018-2020 har varit ute på remiss för beslut under hösten.
Resandet fortsätter öka, den allmänna trafiken har ökat med 1,4 procent.
Den medarbetare- och säkerhetsundersökning som genomfördes hösten 2016 följs upp med
handlingsplaner. Arbetet med Rätt använd kompetens (RAK) pågår, liksom arbete med heltid
som norm. Förmånscyklar har erbjudits medarbetare, ca 1200 cyklar är under uthyrning.
Programmet för Hållbar utveckling förverkligas genom handlingsplaner, bland annat pågår en
webbutbildning för alla medarbetare.
Årets prognostiserade resultat är 260 miljoner kronor.
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Måluppfyllelse och god hushållning
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region
Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges
mål uppnås.
Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet,
bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling
har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2017-08-31

Andel

2016-08-31

Andel

Antal mål som är
uppfyllda

11

33 %

17

38 %

Antal mål som är
delvis uppfyllda

9

27 %

18

40 %

Antal mål som inte
är uppfyllda

13

40 %

10

22 %

Antal mätetal som
mäts i delåret

33

45

Efter åtta månader nås 33 procent av målen och sammanlagt 60 procent av målen nås helt
eller delvis. Av de 13 mål som inte nås avser flertalet tillgänglighet där Region Jönköpings
län i en nationell jämförelse har en god tillgänglighet. Måluppfyllelsen i flertalet
tillgänglighetsmått speglar i rapporten utfall i augusti där tillgängligheten är lägre efter
sommaren.
Av de mätetal inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 som mäts till och med augusti är
målen uppfyllda helt eller delvis för 12 av 13 mätetal. Dessa mätetal ingår inte i tabellen ovan.
Efter andra tertialet redovisas ett överskott på 405 miljoner kronor, vilket är 106 miljoner
kronor högre än periodbudget. Det förklaras av att verksamhetens nettokostnad är 84 miljoner
kronor lägre än periodbudget samtidigt som skatter och generella statsbidrag visar 42 miljoner
högre än budget. Finansnettot för tillgångarna visar 45 miljoner kronor sämre än
periodbudget, främst beroende på reaförluster och nedskrivningar. Detta uppvägs delvis av att
finanskostnaderna på skuldsidan (värdesäkring av pensioner) visar 26 miljoner kronor bättre
än budget.
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 260 miljoner kronor, detta är 90
miljoner kronor högre än budgeten på 170 miljoner kronor och 20 miljoner kronor högre än
prognosen i den fördjupade månadsrapporten efter april.
Årets prognostiserade resultat på 260 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 393
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansierade investeringar på 653 miljoner kronor.
Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 770 miljoner kronor innebär det att resultatet är
117 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.
Region Jönköpings län, Delårsrapport Tertial 2 2017
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Egenfinansieringsgraden beräknas bli 85 procent. I normalfallet och över tid är målet
egenfinansiering till 100 procent.

Region Jönköpings län, Delårsrapport Tertial 2 2017

5(41)

Folkhälsa och sjukvård
Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Öppna jämförelser, hälso- och sjukvårdsbarometern, den nationella patientenkäten och andra
undersökningar visar att resultaten är bland de främsta i landet med goda medicinska resultat
samt patienter och invånare, som är nöjda med bemötande och vård. Samtidigt pågår arbete
med ständiga förbättringar.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kontakt med
vårdcentralen

100%

100%

Samtalen till telefonrådgivningen ökar även i år.
13 000 fler samtal är mottagna jämfört med samma
period föregående år. Exempelvis besvarar Bra Livs
vårdcentraler i genomsnitt 2 900 telefonsamtal per
dag.

Väntetid till besök
hos allmänläkare inom 5
dagar

90%

86%

För att nå en förbättrad tillgänglighet sker ett aktivt
arbete med läkarrekrytering samt utbildning av
telefonrådgivningssköterskorna för triagering till bäst
lämpad yrkesgrupp.

Faktisk väntetid till
första besök i
specialiserad vård

80%

62%

Inom den specialiserade somatiska vården finns
väntetider efter sommaren. Väntetiderna finns främst
inom hud och ortopedi.
Inom den specialiserade psykiatriska vården är
tillgängligheten generellt god. Klinikerna i Eksjö
respektive Värnamo når målen. För Jönköping är
tillgängligheten något lägre. Läkarbemanningen
uppges som orsak till att tillgänglighetsmålen inte nås
och rekrytering pågår.

Faktisk väntetid till
besök inom barn och
ungdomspsykiatrin

90%

69%

Orsaker till den lägre tillgängligheten är ett ökat
inflöde av patienter kombinerat med
bemanningsproblem inom flera yrkeskategorier. I
Värnamo ses en successivt högre måluppfyllelse
under året vilket kan förklaras av bättre
bemanningssituation.

Faktisk väntetid för
utredning inom barn- och
ungdomspsykiatrin samt
habiliteringen

90%

Väntetid till
undersökning inom
radiologi och klinisk
fysiologi

90%

Tekniska mätproblem finns. Det är olika värden i den
nationella mätningen i förhållande till den interna.
Resultatet i den nationella mätningen visar en
måluppfyllelse på 64 % för 2017.
Orsaken till att målet inte nås är ett ökat behov i
kombination med bemanningsproblem. Intensivt
arbete pågår inom flera områden som rekrytering,
introduktion av nyanställda, prioriteringsrutiner,
RAK och effektivisering av processer.
78%

Inom röntgen får 85 % tid inom 30 dagar med
undantag för magnetröntgen där motsvarande andel
ligger på 71 %. Stort fokus i verksamheten kring att
korta väntetiderna och aktiviteter pågår. Internt ses
att tillgängligheten förbättras och planen ser lovande
ut för hösten. Klinisk fysiologi har fortsatt sämre
tillgänglighet men viss förbättring finns under juli
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
och augusti. Andel som väntat längre än 30 dagar är
57 %.

Faktisk väntetid till
operation inom
specialiserad vård

80%

57%

Resultatet för genomförda operationer är fortsatt
svårvärderat då implementeringen av nya
operationsplaneringmodulen i Cosmic, Region
Jönköpings läns patientadministrativa system medfört
väntetidsuppföljningen i nuläget inte är helt komplett.
Detta påverkar såväl lokal som nationell rapportering
för närvarande.

Fått hjälp att lämna
akutmottagningen inom
4 timmar

90%

79%

Tillgängligheten har successivt ökat under året.
Främst är det akutkliniken i Eksjö som har ökat sin
tillgänglighet. Förändringar i schemaläggning,
arbetssätt samt ökad bemanning är exempel på
åtgärder som görs för en förbättrad tillgänglighet. Ur
ett nationellt perspektiv är tillgängligheten hög.

Genomförda
återbesök inom
medicinskt måldatum

90%

69%

Målet nås inte och exempel på åtgärder för att
förbättra resultatet där målet inte nås är att det inom
område psykiatri och rehabilitering pågår arbete med
analys av befintlig data samt framtagande av
handlingsplan och även inom kardiologin pågår ett
arbete med kapacitets- och produktionsstyrning.

Aktiviteter

Analys

Utveckla och sprida goda exempel utifrån
personcentrerad vård

Många olika initiativ pågår kring personcentrerad
vård. Goda exempel sprids genom att delta på lokala
och nationella konferenser som till exempel
utvecklingskraft

Etik och bemötande

Etikrådet har planenligt genomfört nätverksträffar för
etikombuden på länets tre sjukhus.
Bemötandeaspekterna är ett ständigt återkommande
ämne för reflektion och vägledning. Ett nytt
utvecklingsarbete om studentmedverkan i vården har
initierats i samarbete med Futurum.

Habilitering - ökat behov

Under senaste året har förstärkningar genomförts
inom habiliteringen för att möta ökade behov på
grund av ökad överlevnad. Det finns nu dietisttjänster
på samtliga enheter vilket ökar tillgängligheten.
Förstärkningar har också gjorts med logoped och
sjukgymnast för målgruppen. Samtidigt är
rekryteringssituationen problematisk, med flera
vakanta psykologtjänster. Remissinflödet vad
gällernyanlända har minskat men flera av dem som
inkom till habiliteringen har mycket stora
habiliteringsbehov.

E-hälsa

Nytt operationsplaneringssystem (Cosmic TM) är
infört under våren inom samtliga opererande
verksamheter. Införandet har gått bra.
I april startades Cosmic Link för den samordnade
vårdplaneringen med kommunerna. Införandet har
gått bra.
Arbetet med förberedelser inför Cosmic R8.1 pågår.
Planerat driftstart - helgen vecka 43.
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Aktiviteter

Analys
Breddutbildningen är påbörjad.
Digitala vårdmöten utvecklingen fortsätter inom Bra
Liv Nära, även privata vårdcentraler erbjuder digitala
vårdmöten.
Arbete pågår med vårdplanering via video och
utveckling av webbtidbok och KBT online.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

40 av 69 aktiviteter i handlingsplanen för jämlik
hälsa 2016-2017 pågår. En socioekonomisk
utbildning har slutförts där 6 team har färdiga
rapporter, metodstödet för ungas psykiska hälsa har
vidareutvecklats, hälsokommunikatörer och guider
för nyanländas hälsa har påbörjat sina uppdrag.
Arbetet för en jämlik ungdomsmottagning har
intensifierats. Även inom äldreområdet pågår
satsningar inom kultur, lärcaféer och samverkan med
föreningslivet.
Ett projekt för en digital process för barnhälsovårdens
och primärvårdens hälsosamtal är i slutfasen. Piloter
påbörjar det förnyade arbetssättet i mitten av
september.

Standardiserade vårdförlopp

Under 2017 har 10 SVF införts, vilket är det antal SVF
som ska införas under 2017. Resultaten är ofta bland
de bästa i nationell jämförelse.

Specialistpsykiatri som tilläggsuppdrag i primärvård

En arbetsgrupp är tillsatt med uppdrag att ta fram
förslag på hur tilläggsuppdraget ska utformas.
Riskanalys pågår

Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling

Arbete pågår att inventera befintliga
rehabiliteringsriktlinjer och att utveckla
länsgemensamma riktlinjer.

Utveckling av patientinflytande

Flera olika initiativ pågår, t ex:
- modell för brukarstyrd kallelse
- utveckla patientstyrd inläggning.
- patientstödjare på en avdelning.
- patientråd
- enkäter
- information, förslagslåda
- dialog med patientföreningar
- Patientmedverkan i förbättringsarbete

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård där syftet är att arbetet ska stödja
omställningen till den nära vården på går ett omfattande arbete på makro, meso och
mikrosystemnivå.
Nya arbetssätt har testats fram genom piloter i liten skala som nu övergår till vidare spridning
i länet med ansvar i linjen. Parallellt fortsätter arbetet med att testa fram nya arbetssätt i liten
skala för att sedan övergå till spridning.
Arbetet med kundsegmentering och personcentrering har ytterligare utvecklats och
stödkoncept tagits fram för att underlätta arbetet i praktisk vardag. Utvärdering och lärande
fångas längs vägen, följeforskning pågår.
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Samverkan med coaching från IHI för att bygga en lärplattform för ett standardiserat
utvecklingsstöd för förbättringsarbete och spridning i storskaliga system pågår parallellt.
Tillsammansarbetet kommer också vara en del av testbäddar i Region Jönköpings läns coproduction plattform.
Genom nätverkande nationellt och internationellt och med andra samverkanspartners tränar vi
oss i att samtidigt som vi själva gör och lär, även lära tillsammans med andra.
Tillsammansarbetet har också fått uppmärksamhet i media vilket stärker ökad förståelse hos
invånarna för omställningen till den nära vården
Aktiviteter

Analys

Från akuten till vårdcentralen

Utvärderingar visar att allt fler patienter hänvisas rätt.

Trygg och säker vård och omsorg

Arbete pågår tillsammans med kommunerna för att
säkra en ny process för samverkan.

Kroniska sjukdomar

Arbete pågår på en vårdcentral med området
”hjärtsvikt”, en diagnos som tar stor del av
sjukvårdens resurser. Arbetssättet ska i nästa steg
generaliseras till flera vårdcentraler. I förlängningen
ska arbetssättet implementeras på flera kroniska
sjukdomar.

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

Arbete pågår i södra länsdelen.

Hälsa för livet

Flippen har stimulerat innovativa arbetssätt inom
bland annat sociala mötesplatser, samordnad
vårdplanering med läsplattor och hälsoguider.
Hälsocafé och hjärtats hus etableras allt mer.

Utveckling av hemrehabilitering

Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång
men behöver utvecklas för att erbjudas i samtliga
länsdelar.

Asyl och integration
Aktiviteter

Analys

Stödja verksamheterna i asyl och integrationsarbetet.

I nuläget finns det 4 319 asylsökande barn och vuxna
i Jönköpings län varav 2 928 bor i olika
boendeformer på Höglandet. 80 % av antalet
asylsökande är hälsoundersökta.
Inom ramen för av SKLs projekt Hälsa i Sverige har
asylsjuksköterskor, hälsokommunikatörer och kurator
tillsammans genomfört Hälsoskolor på ca 30 olika
asylboenden, HVB hem, föreningar,
medborgarskolor, gymnasium, kyrkor och
familjecentraler i Region Jönköpings län och utbildat
närmare 700 personer. I samband med hälsoskola har
teamet erbjudit möjlighet till enskilda samtal och
rådgivning.
Under sommaren har asylsköterskorna och kuratorn
avslutat sina uppdrag. Hälsokommunikatörerna ger
fortfarande modersmålsbaserad hälsoinformation och
fortsätter sina uppdrag.
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Process och produktion
Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel 40-, 50-, 60och 70-åringar som
genomgått hälsosamtal.

50%

26%

En vårdcentral har redan nu nått årsmålet på 50 %.
Det bedöms som möjligt att nå 50 % på totalnivå
medan det sannolikt kommer att finnas enstaka
vårdcentraler som inte når målet. Privata vårdgivare
ligger i samma nivå genomförda totalt sett men
variationen är stor mellan vårdcentraler.

Andel
förstagångsföräldrar som
genomgått hälsosamtal

50%

19%

Andelen genomförda hälsosamtal är i samma nivå
som motsvarande period föregående år. Upplevelsen
är att fler föräldrar tackar nej till erbjudandet utifrån
att många arbetsplatser erbjuder detta inom sin
företagshälsovård.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter

Analys

Utveckling av psykiatrins processinriktade arbetssätt.

Arbete pågår inom den sydöstra sjukvårdsregionen
med att utveckla ett standardiserat vårdförlopp för det
neuropsykiatriska (NP) utredningsarbetet.

Från slutenvård till öppenvård - Utveckling av
arbetssätt för att möjliggöra en förskjutning från
slutenvård till öppenvård.

Antalet vårdtillfällen fortsätter att minska. Ett stort
arbete har genomförts och pågår fortfarande inom
flera kliniker med att förändra processen från
inneliggande vård till dagkirurgi.

Utveckla den palliativa vården

Översyn pågår

Enhet för omhändertagande av berusade personer
(Tillnyktringsenhet TNE)

Arbete pågår med att lösa lokalfrågan.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter
Patientsäkerhet – säker vård alla gånger

Analys
Arbetssätt för patientsäkerhetsronder är framtaget och
etablerat, och ronder påbörjade under 2017.
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Verksamhetsstatistik
Primärvård

Tertial 2 2017

Antal besök läkare

Tertial 2 2016 Förändring

2016

425 415

315 612

109 803

498 118

varav länets invånare

303 929

307 871

-3 942

470 444

varav utomlänspatienter

121 486

7741

113 745

27 674

115 795

1 994

113 801

19 195

Antal besök, annan personalkategori

550 590

531 182

19 408

865 198

varav länets invånare

537 876

526 570

11 306

857 323

12 714

4 612

8 102

7 875

7 575

35

7 540

1 009

Tertial 2 2016 Förändring

2016

varav distansbesök

varav utomlänspatienter
varav distansbesök

Specialiserad somatisk vård

Tertial 2 2017

Antal besök läkare

268 925

276 454

-7 529

424 527

260 306

268 029

-7 723

411 972

8 619

8 425

194

12 555

Antal besök, annan personalkategori

197 693

194 955

2 738

301 663

varav länets invånare

193 025

191 027

1 998

295 411

4 668

3 928

740

6 252

141 813

151 550

-9 737

228 937

140 019

148 769

-8 750

223 602

1 794

2 781

-987

5 335

35 551

38 207

-2 656

57 117

35 018

37 385

-2 367

55 323

533

822

-289

1 794

592

654

-62

662

Tertial 2 2016 Förändring

2016

varav länets invånare
varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter
Vårdtid i dagar
varav länets invånare
varav utomlänspatienter
Vårdtillfällen
varav länets invånare
varav utomlänspatienter
Disponibla vårdplatser (egna)
Specialiserad psykiatrisk vård

Tertial 2 2017

Antal besök läkare

17 891

16 475

1 416

25 791

17 290

15 808

1 482

24 765

601

667

-66

1 026

Antal besök, annan personalkategori

72 213

68 319

3 894

106 253

varav länets invånare

71 018

67 485

3 533

104 847

1 195

834

361

1 406

34 944

38 594

-3 650

59 056

34 286

37 381

-3 095

57 494

658

1 213

-555

1 562

3 027

3 081

-54

4 568

2 938

2 994

-56

4 276

varav utomlänspatienter

89

87

2

292

Disponibla vårdplatser (egna)
*tabell uppdaterad med nya kontakttyper

146

152

-6

141

varav länets invånare
varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter
Vårdtid i dagar
varav länets invånare
varav utomlänspatienter
Vårdtillfällen
varav länets invånare
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Primärvård
Inom Primärvården sker en kraftig ökning av antalet läkarbesök. Ökningen är 35 procent eller
ca 110 000 besök. Det är inte länets invånare som söker mer vård, där syns en liten
minskning, utan hela ökningen förklaras av en ökad efterfrågan från andra län/regioner. Det är
de digitala besöken som ligger bakom ökningen. Besök hos annan personalkategori i
primärvården ligger relativt konstant, men de digitala besöken ökar även inom denna kategori.
Specialiserad somatisk vård
Inom den specialiserade somatiska vården fortsätter slutenvården att minska. Jämfört med
motsvarande period 2016 minskar antalet inskrivna i slutenvården med 7 procent. Det
motsvarar cirka 11 färre inskrivningar varje dag. Även antalet läkarbesök minskar medan
övriga besök är relativt oförändrat. De disponibla vårdplatserna har minskat med 62, vilket
motsvarar ca 10 procent.
Specialiserad psykiatrisk vård
Även inom den specialiserade psykiatriska vården minskar antalet inskrivna i slutenvård.
Minskningen är dock lägre än inom den somatiska vården. Inom den öppna psykiatriska
vården ökar läkarbesök med 9 procent och övriga besök med 6 procent.

Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Förbättringsarbete, lärande och förnyelse pågår som en naturlig del i hela verksamheten. I
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är utvärdering, lärande och utveckling en
del i arbetet. Standardiserat utvecklingsstöd för förbättringsarbete och spridning är en viktig
del i arbetet.
Ett arbete pågår med framtidens hälso- och sjukvård i samverkan mellan ledning,
verksamhetschefer, fackliga organisationer, patientföreningar med flera. En plan kommer att
presenteras under hösten.

Ekonomi
Strategiska mål: Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
Aktiviteter

Analys

Kostnad per patient (KPP) införs

Region Jönköpings län har levererat KPP-data för
ortopedi, ögon, kvinnosjukvård, barn, barn- och
ungdomsmedicinska mottagningar samt infektion för
2016 till SKL. Arbete pågår med övriga specialiteter.
Med hjälp av den nationella databasen som skapas
möjliggörs jämförelser med andra. För närvarande
pågår ett nationellt benchmarkingprojekt.

Läkemedel
Region Jönköpings län, Delårsrapport Tertial 2 2017
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Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge
patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.
Kostnadsutvecklingen under 2017 förklaras bland annat av lägre kostnader för läkemedel mot
hepatit C och lägre kostnader än väntat i primärvården. Kostnadsutvecklingen på helår
förväntas totalt bli cirka 4 % vilket är inom budgeterad nivå. Prognosen är osäker på grund av
nationellt införande av flera nya kostnadskrävande läkemedel.
Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård)
(Belopp
i miljoner kronor)

Tertial 2
2016

Tertial 2
2017

Förändring
%

Prognos
2017

Diff mot
budget

Läkemedel*

723,9

749,2

3,5

1 137,0

33,4

Beredningar/abonnemang eget
sjukhusapotek

11,0

11,8

7,3

20,3

0,0

Summa

734,9

761,0

3,6

1 157,3

33,4

* Motpart 1 läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive tjänstekostnad dosdispensiering och
rabatter/återbäringar

Tandvård
Medborgare och kund
Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter
hos befolkningen.
Ett ökat antal patienter väljer att teckna frisktandvårdsabonnemang, cirka tjugo procent av
revisionspatienterna.
Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nya patienter
som fått tid till
undersökning och
behandling inom 180
dagar.

90%

27%

Av totalt cirka 5 000 patienter har cirka 70 procent
väntat längre än 180 dagar inom folktandvården. Av
totalt 26 kliniker kan endast en klinik (Gränna) ta
emot nya patienter. Av inkomna svar från privata
vårdgivare anger två stycken att de inte kan ta emot
nya patienter.

Andel
revisionspatienter som
fått tid till undersökning
och behandling inom 180
dagar från måldatum

90%

62%

Det finns 173 622 revisionspatienter och under året
har drygt 60 procent av dessa klarats inom måldatum
inom folktandvården. Endast sex kliniker kan kalla
inom måldatum. Av inkomna svar från privata
vårdgivare framgår att två kliniker inte kan ta emot
nya patienter och tre är försenade med
revisionstandvården.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Specialisttandvård:
Andel akuta
remisspatienter som
väntat mindre än 7 dagar

90%

100%

Specialisttandvården har haft cirka 700 akuta
patienter och alla har prioriterats och behandlats i tid.
Således ingen kö.

Specialisttandvården:
Antal remisspatienter
som väntat mer än 60
dagar

0

667

Specialisttandvården är fullbemannad men till följd
av fler inkommande remisser än tidigare finns en viss
kösituation. Orsaken är en ökad efterfrågan på
specialisttandvården bland annat till följd av att
allmäntandvården inte är fullbemannad samt att
allmäntandvården har fler tandläkare som är
nyrekryterade och således ej har erfarenhet av
komplicerad tandvård. Dessutom finns inom
barntandvården en ökad andel remisser till
narkostandvård på grund av stor mängd karies. En del
av dessa remisser härrör från nyanlända barn och
ungdomar.

Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten

Fortlöpande sker åtgärder för att förbättra
tillgängligheten.
Resursfördelning med personal som stöttar kliniker
med svårigheter sker och kan utvecklas ytterligare i
kombination med förändrade arbetssätt där rätt
person ska göra rätt sak (RAK).
Dock fortgår generationsväxlingen på tandläkarsidan
i Region Jönköpings län med svårigheter att rekrytera
utanför Jönköpings tätort. Vi ser även en stor
rörlighet hos våra yngre tandläkare.

Riktade satsningar för asylsökande,
kommunplacerade samt anhöriginvandrade barn.

Tillströmningen av asylsökande har minskat. Ett stort
vårdbehov finns i patientgruppen, men klaras utan
extraordinära åtgärder utanför klinik.

Erbjuda nödvändig tandvård

Alla med rätt till nödvändig tandvård med
tandvårdsbehov erbjuds behandling med förtur inom
Folktandvården.

Ekonomi
Strategiska mål: Kostnadseffektiv tandvård
Framgångsfaktorer: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Produktivitet mätt
som produktionspoäng i
förhållande till arbetade
timmar

100 %

101,4 %

Måttet mäter allmäntandvårdens hela verksamhet.
Produktiviteten mäts som produktionspoäng, vilket
påverkas av antal åtgärder, åtgärdens värde och antal
helårsanställda. Resultatet visar att produktiviteten
mätt på detta sätt ökat med drygt 1 % från
motsvarande period föregående år.
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Ekonomi Folkhälsa och sjukvård
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Finansiellt resultat
(organisation)

0

-7 741 tkr

Detta innebär en genomsnittlig negativ avvikelse på
cirka 1 miljon kronor per månad vilket är en
förbättring jämfört med 2016. Det är framförallt
Medicinsk vård som bidrar till förbättringen men
även Kirurgisk vård. Inom Kirurgisk vård återstår
dock ett relativt stort underskott. Även Bra Liv har ett
stort underskott.
Av budgetavvikelsen på 7,7 miljoner kronor står
verksamhetsområdena för minus 42 och centrala
poster för plus 34. Centrala överskott finns bland
annat för vårdval primärvård och rehabgaranti/
sjukskrivning. Det centrala överskottet är lägre än
2016 då rikssjukvården gick plus, 2017 är
rikssjukvården i nivå med budget.

Prognosen för helåret är minus 47 miljoner kronor vilket är drygt 25 miljoner sämre än
bedömningen i samband med prognosen efter 4 månader. Det är framförallt verksamhetsområdenas prognoser som har försämrats.
Prognosen uppdelad på verksamhetsområden och centrala poster
Verksamhetsområden: Prognos - 87 miljoner kronor
Tabell: Bokslut 2015, 2016 och prognos 2017 per verksamhetsområde,
tusentals kronor
Bokslut
2015

Bokslut
2016

Prognos
2017

21 Vårdcentralerna Bra Liv

-2 322

-7 715

-23 000

25 Medicinsk diagnostik

-1 139

15 210

-1 000

27 Folktandvården

2 816

5 180

7 000

30 Medicinsk vård

-146 951

-46 707

-15 000

31 Kirurgisk vård

-116 409

-78 004

-50 000

-11 499

1 654

-5 000

-110 382

-87 000

32 Psykiatri och rehabilitering
Villkorade ersättningar, centralt
Summa

50 000
-225 504

Trots en sämre prognos än den som gjordes efter april månad finns jämfört med tidigare år en
positiv utveckling framförallt för Medicinsk vård men också för Kirurgisk vård även om
underskottet fortfarande är stort. (För bättre jämförelse har de villkorade ersättningar som låg
kvar centralt i bokslut 2015 beaktats)
Centrala poster: Prognos + 40 miljoner kronor
Efter 8 månader finns en positiv budgetavvikelse på 32 miljoner kronor och prognosen för
helåret är 36 miljoner. Överskott finns framförallt inom läkemedel, vårdval primärvård och
Region Jönköpings län, Delårsrapport Tertial 2 2017
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statsbidrag. Läkemedel avser i huvudsak reserverade medel för Hepatit C. Vårdval primärvård
avser ej utbetalda villkorade ersättningar (hembesök och vårdplaneringar) samt statsbidrag
rehabgaranti och sjukskrivning.
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Regional utveckling
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som drivs av Region
Jönköpings län såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor och
verksamheter som Region Jönköpings län delfinansierar eller påverkar genom samverkan och
samproduktion. Det finns många aktörer i länet som bidrar till hållbar tillväxt och utveckling.
Enligt regeringens regleringsbrev ska vi genomföra omvärldsanalyser och följa länets
utveckling, samverka med länets aktörer för att skapa förutsättningar för tillväxt och hållbar
utveckling, bidra till insatser som stödjer utvecklingen genom projekt och driva utvecklingen i
enlighet med den nationella och regionala utvecklingsstrategin.
Under 2017 har en revidering av den Regionala utvecklingsstrategin RUS) startats som
involverar ett 60-tal aktörer från offentlig, privat och ideell sektor. Särskild hänsyn ska tas till
hållbarhetskriterier och jämställdhetsintegrering. Samtidigt har en uppföljning av den OECDrapport som togs fram för Småland och Blekinge 2012 inletts. Resultatet kommer att
inkluderas i det fortsatta RUS-arbetet. Arbetet med höghastighetståg är fortsatt en prioriterad
fråga i våra nya nationella och regionala transportplaner. Likaså har vi fortsatt stort fokus på
samordning kring bredbandsutveckling, kompetensförsörjning och näringslivsutveckling.
Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena:


Arbetsmarknad och näringsliv



Kunskap och innovation



Livsmiljö



Samhällsplanering

Arbetsmarknad och näringsliv
Inriktningsmål
En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet som är anpassat efter
befolkningens och arbetsmarknadens behov.
2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat
näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.
Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv som skapar produkter och
tjänster av hög kvalitet som efterfrågas både nationellt och på en internationell marknad.
Målvärde
* Antal nystartade företag per 1000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet.
Resultat: Antalet nyregistrerade företag ökade från 884 första halvåret 2016 till 893 första
halvåret 2017. Riket minskade från 36 163 nyregistrerade företag första halvåret 2016 till 35 199
första halvåret 2017. Jönköpings län hade 2,5 nystartade företag per 1 000 invånare, jämfört
med rikets 3,5. Trots en ökning i antal når vi inte målet.
Aktiviteter:
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På strategisk nivå lyfts nyföretagande i styrelserna för Almi och Science Park. Tillsammans
med andra aktörer bidrar de till att nya företag skapas. Till exempel följer Almi upp antalet
generationsskiften som de finansierar. Därtill ger Almi extra stöd till personer av utländsk
härkomst som vill starta eget. Denna verksamhet har gett goda resultat och permanentas nu
inom Almi. Inom Science Park mäter man antalet idéer per år som omvandlas till företag.
Region Jönköpings län finansierar Ung Företagssamhet som drivs på gymnasierna i syfte att
öka intresset för företagande. Vi stöttar även en särskild UF-satsning på personer med
utländsk härkomst för att öka intresset för företagande. Under sommaren har ytterligare 91
ungdomar fått stöd att starta sommarföretag via Ung Drive.
Region Jönköpings län finansierar Coompanion som syftar till att öka intresset för socialt- och
kooperativt företagande. Genom ett välutvecklat samarbete med alla kommuner och Science
Park finns coacher i alla kommuner som hjälper personer med intresse av att starta eget.
Kurser och seminarier arrangeras.
Målvärde
* Antal nystartade företag som efter fem år finns kvar och har en omsättning på minst 500 000
kronor ska öka.
Kommentar: Hittills ej möjligt att mäta.
Målvärden
* Lönesummeutvecklingen ska närma sig riksgenomsnittet. (Mäts årligen och grundas på
senaste beskattningsåret via Skatteverkets uppgifter.)
* Gapet mellan kvinnors och mäns löner minska. (mäts årligen)
Resultat: Lönesummeutvecklingen, mätt som medellön för åldersgruppen 20-64 år, är sämre
än rikssnittet. I Jönköpings län var medellönen 298,0 tkr 2015 medan den var 309,6 tkr i riket.
Skillnaden var 11,2 tkr 2014 och 11,6 tkr 2015.
Gapet mellan kvinnors och mäns medelinkomst i Jönköpings län har minskat från 77,5 tkr till
77,2 tkr mellan år 2014 och 2015 för åldersgruppen 20-64 år. Gapet är fortfarande större i
länet än i riket (73,8 tkr) och skillnaden är densamma som året innan (-0,3 tkr). Målet nås
inte.
Aktiviteter:
Ökad tillväxt skapar högre lönesummor. För att stödja företagen finns ett brett spektrum av
stöd som Region Jönköpings län finansierar. För stöd i export och importrådgivning finns
EEN och Business Sweden, för affärsrådgivning och finansiering Almi och Science Park, för
företag i kris erbjuder Företagsjouren hjälp, för hjälp att starta eget finns Nyföretagarcentrum
och coacher i alla kommuner. Företag kan söka affärsutvecklingscheckar för
internationalisering, produktutveckling, hållbarhetsarbete. Verksamhetsstöd och projektstöd
till företag och till företagsutveckling uppgår till ca 35 miljoner kronor om året. För att öka
förädlingsvärdet i företag behövs resurser för forskning och utveckling. Region Jönköpings
län finansierar ett antal forskningsinsatser tillsammans med Jönköping University och
näringslivet för att stärka FoU i länet. Innovation bidrar också till tillväxt och flera studier
visar på korrelationen innovation, mångfald och vikten av blandade branscher för utveckling.
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18(41)

Fler högutbildade skapar mer dynamik och större branschbredd. De bidrar också till en ökad
tjänstesektor.
På strategisk nivå arbetar vi utifrån den nyligen framtagna Regionala Innovationsstrategin.
Likaså är samverkan mellan alla länets näringslivschefer och Region Jönköpings län en viktig
strategisk plattform för näringslivsutveckling och kunskapsinhämtning. Region Jönköpings
län driver även projekt för att öka utländska direktinvesteringar i länet då nya företag kan
komplettera befintliga företag och på så vis skapa mervärde och tillväxt. Vi driver ett projekt
för jämställd regional tillväxt för att öka jämställdheten i vårt näringsliv och öka kunskapen
om sambandet mellan ökad jämställdhet och ekonomisk hållbar utveckling.
Målvärde
* Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka. (mäts årligen)
Resultat: 2015 hade länet ett positivt flyttnetto på 420 högutbildade. 2016 hade länet ett
positivt flyttnetto på 396 personer. Målet nås inte.
Aktiviteter:
På strategisk nivå drivs påverkansarbete för att stärka kunskapen om Jönköpings län som en
attraktiv region med många utvecklingsmöjligheter för högutbildade personer, inte minst
inom offentlig sektor. Detta handlar t ex om att i nationella sammanhang informera om vår
egen verksamhet samt våra goda resultat inom exempelvis sjukvården. Vi lyfter fram det
faktum att vi har flera statliga verk och ett antal framgångsrika industrier samt en expansiv
högskola med stark koppling till näringslivet. Region Jönköpings län klättrade snabbast i
Nordregios mätning 2016, som den region med störst utveckling. Spridning av sådana resultat
är viktig. Ju bättre vi blir på att öka kunskapen om länet som en attraktiv plats desto fler tror
vi kommer att vilja flytta hit.
Projekt såsom Den förste ingenjören, praktik i företag för utländska masterstudenter,
satsningar på kultursektorn, m.m. bidrar också till intresset för högutbildade att stanna kvar
eller flytta hit.
Målvärde
* Nyanlända ska komma snabbare i arbete eller studier. Etableringstiden ska kortas (mäts av
arbetsförmedlingen årligen).
Kommentar: Aktuell statistik saknas i nuläget. Vi kan inte mäta själva utan måste invänta
nationella studier. Vi ser dock i statistiken att den långa arbetslösheten bland utlandsfödda
ökar jämfört med tidigare, men detta är en naturlig konsekvens av det stora inflödet 20152016. Många utbildningssatsningar görs för närvarande för att korta tiden mellan
uppehållstillstånd och arbete. Det är också svårt att mäta etableringstid kopplat till geografi,
eftersom nyanlända flyttar vidare i ganska stor omfattning redan efter ett par år.
Aktiviteter:
Inom kompetensplattformsuppdraget ingår alla grupper i samhället. På strategisk nivå för vi
samtal med Arbetsförmedlingen kring hur vi gemensamt kan bidra till förbättrad integration.
Idag ligger integrationsuppdraget på Länsstyrelsen, som samverkar med kommunerna. Genom
fler Yrkes-VUX och YH platser i länet kan vi lösa såväl företagens kompetensbrist och korta
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etableringstiden. Därför är denna fråga så viktig för länet. Region Jönköpings län driver
svenska för akademiker med vårdutbildning på våra folkhögskolor. Vi finansierar projekt för
att utländska akademiker från JU skall få göra praktik på företag i länet då praktik är en bra
väg in i arbetslivet. Inom de samverkansgrupper som finns i kompetensplattformen utbyts
goda idéer och metoder för förbättrad kompetensförsörjning. Ett kompetens- och
utvecklingsråd bildas med syftet att öka samhandling inom kompetensförsörjningsfrågan i
länet. Rådet består av aktörer från näringsliv, utbildning och det offentliga.

Kunskap och innovation
Inriktningsmål
Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och
hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Målvärde
* Andelen länsinvånare (30-34-åringar) som har högre utbildning än en treårig
gymnasieutbildning ska närma sig rikssnittet (mäts årligen).
Resultat: Länets andel minskade från 41,3% till 40,8% mellan 2015 och 2016, medan rikets
andel ökade från 48,5% till 48,6%. Avståndet ökade med 0,6 procentenheter. Målet nås inte.
Aktiviteter:
På strategisk nivå arbetar vi utifrån vårt kompetensplattformsuppdrag. Vi har nätverk där alla
länets studievägledare ingår, vi lyfter frågan om fler utbildningsplatser till länets högskola till
nationell nivå och vi finansierar ett projekt som heter Arbetsmarknadskunskap som ökar
elever, lärares och föräldrars kunskap om vår regionala arbetsmarknad och vilka utbildningar
som leder till jobb.
Målvärden
* Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående
år.
* Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år (mäts årligen).
Resultat: Andelen förstahandssökande till yrkesprogram minskade från 39,9% 2015 till
37,6% 2016. Målet nås inte.
Resultat: Antalet antagna på yrkeshögskoleutbildningar i Jönköpings län ökade från 514
elever 2015 till 635 elever 2016. Antalet studerande totalt minskade däremot från 1 648 år
2015 till 1 587 år 2016. Målet nås inte.
Kommentar: Antalet YH-studerande beror också på hur många platser som tillsätts av
behöriga sökande respektive intag. Under 2015 var 25 % av alla platser outnyttjade. 2016
hade andelen minskat till 22 %.
Aktiviteter:
Ansökningsomgång 2016 tilldelades länet färre YH platser än tidigare år. Dessvärre inte några
nya platser alls till området tillverkning och produktion. Vi arbetar därför både på politisk och
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tjänstemannanivå med att påverka yrkeshögskolemyndigheten, näringsdepartementet och
utbildningsdepartementet. Projektet Arbetsmarknadskunskap syftar också till att öka
kunskapen om de utbildningar som leder till jobb men som inte är så populära att välja.
Målvärde
* Andelen gymnasieavhopp ska minska (mäts årligen, förväntas uppnås).
Kommentar: Ingen offentlig statistik finns fördelat årsvis på länsnivå. Definitionen avhopp
består både av elever som byter program, avregleras eller hoppar av gymnasiet frivilligt.
Andelen elever som fullföljer gymnasiet är ett bättre mått att följa.
Reviderat målvärde
* Andel gymnasieelever som fullföljer sin examen inom 4 år.
Resultat: Andelen ökade från 79,6 % 2015 till 80,7% 2016.
Målvärde
* Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i
förhållande till föregående år (mäts årligen).
Resultat: Antalet individer i arbetsför ålder (18–65+ år) som uppbär försörjningsstöd har
minskat med 1 019 stycken (juli 2016 till juni 2017). Antalet individer med sjuk- och
aktivitetsersättning från Försäkringskassan minskade under 2016 med 386 stycken. Antalet
arbetslösa och i program med aktivitetsstöd har däremot ökat med 376 individer mellan juni
2016 och juni 2017. Sammanlagt en minskning på drygt 1000 individer.
Folkmängden 20–64 år ökade med 2 255 personer 2016. Antalet sysselsatta har under kvartal
2 ökat från 172 100 till 183 600 mellan 2016 och 2017. En god konjunktur med fler i arbete
gör färre beroende av sociala välfärdssystem.
Andelen länsinvånare utan arbete eller egen försörjning har minskat under första halvåret
2017, jämfört med samma period 2016.
Målet är uppfyllt.
Antalet eftergymnasiala utbildningsplatser i ett län påverkar tillsammans med in- och
utflyttning befolkningens utbildningsnivå. Regioner eller kommuner som är aktiva i
internationell samverkan och i att attrahera forskningsmedel och projektmedel har ofta en
högre innovationsförmåga. Mångfald och jämställdhet är faktorer som bidrar till tillväxt.
Region Jönköpings län arbetar med dessa områden på strategisk nivå genom påverkan
nationellt och internationellt, t.ex. inför EUs nya budget 2020 och på projektnivå där vi
finansierar produktutveckling i samverkan med akademi och näringsliv, exempelvis
forskningsmiljön SPARK eller vårt gemensamma forskningsprogram med JU.
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Kunskap och innovation, egen verksamhet
Medborgare och kund
Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat
efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.
Framgångsfaktorer: Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering
och inriktning.
Intagningarna till naturbruksgymnasierna inom gymnasieskolan visar på en positiv trend.
Elevantalet gynnas även av det samverkansavtal mellan Stora Segerstad och Halmstads
kommun som har tecknats.
Strategiska mål: Eleverna ska slutföra sin utbildning.
Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov.
Folkhögskolor och gymnasieskolor har mätetal som följs årsvis.
Inom gymnasieskolan pågår arbete för att öka andelen som slutför sin utbildning.
Process och produktion
Verksamhetsstatistik
Utbildning

Tertial 2 2017

Tertial 2 2016

Helår
2016

Förändring

Egna folkhögskolor - elevveckor
Övriga folkhögskolor - elevveckor
(enbart helår)

16 087

13 100

2 987

13 711

0

0

0

33 748

Summa

16 087

13 100

2 987

47 459

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor

13 966

13 055

911

13 244

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor

2 697

2 815

-118

2 825

16 663

15 870

793

16 069

Summa

Läsåret har präglats av en mycket god tillströmning av elever. Detta leder till att utbildningens
omfattning i form av elevveckor både när det gäller naturbruksutbildning och
folkhögskoleverksamhet kommer att vara högre än föregående år.
När det gäller folkhögskoleverksamhet har Värnamo folkhögskola fler deltagare på allmän
kurs. På Sörängens folkhögskola finns den nya utbildningen foto på distans.
Båda naturbruksgymnasierna har ett större antal elever jämfört med förra året.
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Livsmiljö
Inriktningsmål
Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö
som är attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län.
Målvärde
Målvärdet utgör grund för att mäta hur väl Region Jönköpings läns insatser ligger i linje med
målet. Arbetet inom verksamhetsområdet Attraktivitet ska leda eller bidra till att länets
negativa flyttnetto vänds till ett positivt flyttnetto.
* Det negativa inrikes flyttnettot ska minska jämfört med föregående år.
Resultat: Flyttnettot mot övriga Sverige var -744 år 2016 jämfört med -420 år 2015. Årliga
variationer är naturliga. Ju fler som flyttar hit, ju fler flyttar också vidare efter en tid. Det
positiva flyttnettot mot utlandet var totalt 3 245 personer 2015 och 4 664 personer 2016. Vi
kommer att ha stora flyttrörelser även under 2017.
Målet är inte uppfyllt.
Aktiviteter:
Genom ökad invandring har vi haft ett positivt flyttnetto totalt sett, men sannolikheten att man
väljer att bo kvar på orten hänger samman med möjligheten att få jobb och bostad.
Matchningsutmaningen är stor för många företag. För att behålla invånare i länet är
validering, utbildning, praktikmöjligheter, instegsjobb m.m. viktiga. Därför är samverkan
inom kompetensplattformsuppdraget viktigt och vår samverkan med Arbetsförmedlingen och
kommuner likaså.
Upplevelsen av att en plats är attraktiv för en familj eller en individ väger minst lika tungt
som ett jobb eller en bostad. Region Jönköpings läns roll som kulturbärare har en stor
påverkan för länets attraktivitet och många kulturutövare får regionala stöd. Likaså spelar den
ideella sektorn en stor roll för en attraktiv livsmiljö. Många föreningar får stöd från Region
Jönköpings län.

Livsmiljö, egen verksamhet
Medborgare och kund
Strategiska mål: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla länsinvånare
ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.
Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i
Jönköpings län.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Publik Smålands
Musik och Teater Kulturhuset Spira

35 000

29 101

Biljettförsäljningen till Spiras föreställningar har
under den första delen av året inte nått prognostiserad
nivå. Till exempel Romeo & Julia, Strawberry Fields
och Unga Spiradagen nådde inte upp till förväntad
publiksiffra.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Publik Smålands
Musik och Teater utanför kulturhuset Spira

18 000

20 685

Publik vid
föreställningar för barn
och ungdom

12 000

18 022

Andel kommuner
inom länet där det varit
föreställningar eller
annan kulturverksamhet

84%

100%

Analys

Process och produktion
Strategiska mål: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med
civilsamhället.
Framgångsfaktor: Samverkan sker med olika aktörer inom kulturområdet.
Kulturting har genomförts som en del i processen att ta fram en ny kulturplan för 2018-2020.
Verksamhetsstatistik
Smålands Musik och Teater

Tertial 2 2017

Totalt antal publik

Tertial 2 2016

Förändring

Helår
2016 *)

49 786

61 798

-12 012

119 576

Totalt antal föreställningar

357

270

87

1 441

Publik per föreställning

139

229

-89

83

*) 2016 års helårsvärde redovisas inkl
Teateri

Ekonomi Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Finansiellt resultat
(organisation)

0

4 816 tkr

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur
Inom verksamhetsområdet finns en budgetavvikelse
per augusti på +1,7 miljoner kronor
Folkhögskolornas ekonomi fortsatt stabil,
budgetavvikelsen per augusti uppgår till 1,3 miljoner
kronor. För SMOT är avvikelsen -1,3 miljoner kronor
och för övrig kultur +1,7 miljoner kronor. SMOT:s
avvikelse förklaras i huvudsak av mindre antal sålda
biljetter till vårens produktioner. Budgetavvikelsen
för övrig kultur hänförs till vakanser, tjänster vilka
kommer att tillsättas under hösten samt att vissa
kostnader för perioden ej fakturerats under augusti.
Centrala anslag
Anslagen redovisar ett överskott på totalt 3,1
miljoner kronor per augusti. 2,7 miljoner kronor av
detta avser regionala utvecklingsprojekt. Enligt
planeringen kommer förväntade projektbeslut under
hösten medföra att hela projektanslaget förbrukas och
att ett 0-resultat därmed uppstår för helåret 2017.
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Prognos helår 2017
För verksamhetsområdet Utbildning och kultur som innefattar Region Jönköpings läns skolor,
kulturbidrag samt Smålands Musik och teater prognositiseras ett överskott på 2,4 miljoner
kronor för helåret 2017. För de centrala anslagen förväntas ett överskott på 0,3 miljoner
kronor. Nämndens totala årsresultat förväntas således uppgå till + 2,7 miljoner kronor.
Verksamhetsområdet Utbildning och kultur
Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar på ett överskott på 2,4 miljoner kronor.
Folkhögskolornas resultat beräknas bli ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Förklaringen är
till största delen beroende på statens utökade bidrag för etableringskurs samt utökat bidrag för
extraveckor. Även för utbildningsprojektet "Snabbspår akademiker" är budgetavvikelsen
positiv.
Smålands Musik och Teaters prognos ser inte ut att nå ekonomisk balans för innevarande år.
Prognosen visar på ett underskott på 1,6 miljoner kronor. SMOT:s underskott förklaras av
minskade biljettintäkter på några av vårens produktioner samt ökade produktionskostnader
som till stor del beror på artisters boendekostnader.
Prognosen för övrig kulturverksamhet är ett överskott på 0,5 miljoner kronor.
För naturbruksgymnasierna prognostiseras en positiv budgetavvikelse som kraftigt överstiger
de 2 miljoner kronor som är minimikravet för innevarande år. Den positiva avvikelsen
förklaras till största delen av att antagning av elever till höstterminen vida överstigit det
elevantal som budgeterats. Överskottet kommer att sänka balanserat underskott gentemot
länets kommuner. Naturbruksskolornas resultat ingår inte i verksamhetsområdets prognos.
Prognosen kommer att redovisas vid Utvecklingsrådets sammanträde i oktober.
Centrala anslag
Ett överskott på 300 tkr prognosticeras för 2017 avseende anslaget till Almi beroende på att
projektdelen i anslaget inte förväntas förbrukas.

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området
involverar många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och
attraktiva miljöer.
Infrastrukturplanering – aktiviteter:
Arbete med ny regional och nationell trafikplan pågår. Vi arbetar samtidigt med gällande
trafikplan som fokuserar på fortsatt satsning på de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan
och Y:et ( Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö) samt på stråken Nässjö-Oskarshamn,
Nässjö – Vetlanda och Värnamo- Halmstad. I december 2017 kommer Sverigeförhandlingen
att presentera sin slutrapport. Region Jönköpings län för ett aktivt arbete i denna fråga där vi
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nyligen arrangerade en nationell konferens ihop med Sverigeförhandlingen i Jönköping. Vi
har även gemensamma arrangemang i Almedalen.
Bostadsplanering – aktiviteter:
Region Jönköpings län driver ett projekt för utveckling av struktur och stråkbilder för att
skapa underlag för en samlad hållning kring bostadsbyggnation och samhällsutveckling.
Därtill finansierar Region Jönköpings län ett antal samverkansprojekt som syftar till att få in
flera aktörer i samhällsplaneringsutvecklingen. Exempelvis drivs ett projekt med Jönköping,
Habo och Mullsjö kommun i syfte att se hur de på bästa sätt kan utveckla
bostadsbyggnationen i samband med ny höghastighetsbana.
Bredband och digitalisering - aktiviteter:
Region Jönköpings läns bredbandssamordnare har en roll att samla länets aktörer och
analysera och se hur utvecklingen av bredbandsutbyggnad går i länet. Vi ligger under
rikssnittet för bredbandsutbyggnad men alla kommuner arbetar aktivt med frågan och både
Aneby och Värnamo har snart 100 % täckning. Detta arbete sker i nära samarbete med PTS
och Länsstyrelsen. Digitaliseringen är en av vår tids största utmaningar och möjligheter.
Region Jönköpings län finansierar ett antal projekt som ökar kunskapsnivån kring
digitalisering, som bidrar till utvecklingen av nya affärsmöjligheter mm.

Samhällsplanering, egen verksamhet
Medborgare och kund
Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor - för hållbar utveckling
Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Nöjda kunder
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI allmän trafik - alla
länsbor

60%

Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis
omgjorda frågor har påverkat resultatet och
jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför redovisas
inga resultat.

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI allmän trafik - resenärer

73%

Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis
omgjorda frågor har påverkat resultatet och
jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför redovisas
inga resultat.

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI serviceresor

85%

81%

I stort sett samma resultat som föregående tertial.

Resultat

Analys

Framgångsfaktorer: Prisvärd
Mätetal

Målvärde

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI -

50%

Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis
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Mätetal

Målvärde

Resultat

prisvärdhet

Analys
omgjorda frågor har påverkat resultatet och
jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför redovisas
inga resultat.

Process och produktion
Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande, bra infrastruktur. Tryggt och säkert
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Antal resor

Ökning
med 3,5%

1,4%

Störst ökning finns inom Regionbusstrafiken och på
Krösatågen. Stadstrafiken i Jönköping ökar med
ca 0,5 %. Även om inte årets målsättning nås så är
resandet enligt den långsiktiga ökningen i
trafikförsörjningsprogrammet uppnådd med god
marginal. Redan i år är resandet i nivå med
målsättningen till 2021.

Antal påstigande/mil

9

9

Målet uppfyllt trots relativt sett lägre antal påstigande
under sommarmånaderna.

Verksamhetsstatistik
Länstrafik

Tertial 2 2017

Antal resor - buss och tågtrafik (tusental)
Andel regelbundna resenärer (% av länets inv) *)
Antal serviceresor (tusental)

Tertial 2 2016

14 188

14 007

23 %

27 %

442

428

Förändring

Helår 2016

181

22 400
27 %

14

669

*) mätmetoden är förändrad mellan åren, värdena därför ej jämförbara.

Ekonomi Trafik, infrastruktur, miljö
Strategiska mål: Kostnadseffektivt trafikutbud
Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Kostnad per resenär
- km (serviceresor)

Inte öka
mer än
index
16,25
kr/km

16,5
kr/km

Kostnaden per resenärkilometer exkl index har ökat
jämfört med föregående år. Fler fordon har tillkommit
vilket ökar kilometerkostnaden. Kvalitetsavvikelser gör
att samplaneringen försämras.

Skattefinansiering allmän trafik

60 %

66%

Skattefinansieringsgraden är högre under
sommarmånaderna då intäkterna är lägre. Målet
kommer sannolikt inte att nås under 2017.

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0

-25 794 tkr

Länstrafiken

Finansiellt resultat

Analys
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Mätetal
(organisation)

Målvärde

Resultat

Analys
Total ackumulerad budgetavvikelse: -26,5 miljoner
kronor varav allmänna trafiken och gemensamt -23,7
miljoner kronor och serviceresor -2,8 miljoner kronor
Allmän trafik
Intäkter (-2,5 miljoner kronor)
Försäljningen tom augusti har ökat jämfört med
föregående år med över 9 %, men når ändå inte
budget eftersom det i budget räknades med en ökning
av biljettintäkterna pga resandeökning. Resandet ökar
till viss del men ökningen består till största delen av
resor med ungdomskort. Övriga resor ökar inte i den
takt som är budgeterat och därmed ökar inte heller
intäkterna som budgeterat. Viten från entreprenörer
gör att underskottet på intäktssidan dämpas.
Kostnader (-21,2 miljoner kronor)
Kostnadsökningar beror på:








Fortsatt höga kostnader för ersättningstrafik
för inställda Krösatåg, utfall totalt jan-aug ca
12,8 miljoner kronor.
I maj gjordes reglering avseende
kostnadsincitament till operatör för
Krösatågen. Utfallet blev högre än tidigare
reservation.
Högt dieselindex. Under perioden jan-juli
har dieselindex ökat med 15% jmf med fg år
medan vi budgeterat för en ökning på ca 8%.
En fördyring på ett bussavtal pga
överskridna frivolymer.
Höga kostnader för förstärkningstrafik inom
regionbusstrafiken.
Reglering avseende Västtågen 2016 slutade
på mer än vad som var uppbokat vid
årsbokslutet. Dessutom är kostnaderna i år
högre än budgeterat.

Serviceresor (-2,8 miljoner kronor)
Tom aug månad har antalet serviceresor totalt sett
ökat med ca 3,1 procent jämfört med föregående år.
Ökningen under sommaren har varit ännu större
vilket medfört att budgetavvikelsen under sommarmånaderna har ökat. Indexuppräkningen av
avtalspriserna har också varit högre än budgeterat.
Underskottet återfinns på trafikkostnader både inom
färdtjänst- och sjukresor, men underskottet är relativt
sett störst på sjukresesidan. Till viss del uppvägs
underskottet på trafikkostnader av intäkter från
kvalitetsviten från entreprenörer.
Centrala anslag
Ett mindre överskott finns avseende projektmedel för
höghastighetsjärnvägen.
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Prognos helår 2017
Länstrafiken
I prognosen räknar vi med underskott på biljettintäkterna på grund av lägre resande än
budgeterat samt underskott inom Krösatågen på grund av höga kostnader för ersättningstrafik.
Kostnaderna för ersättningstrafik kommer dock inte att fortsätta på samma nivå efter att
tågtrafiken på sträckan Nässjö-Eksjö ställts in till och med december på grund av fordonsbrist.
De inställda tågen ersätts inte med buss.
Det räknas fortsatt med att tidigare underskott som uppstått under året kvarstår, bland annat
indexregleringar och regleringar från 2016 samt högre kostnader bland annat inom Västtågen.
Högt resande inom Serviceresor gör att vi räknar med ett underskott även här.
Sammantaget beräknas Länstrafiken för helåret 2017 uppvisa ett underskott på 32 700 tkr.
Centrala anslag
Budgeten innehåller bidrag till flygplatsen (6 miljoner kronor), valutaeffekt på skulden
avseende kapitaltäckningsgaranti för Flyglinjen samt regionala utvecklingsmedel (TIM-delen
på 3 miljoner kronor).
För regionala utvecklingsmedel (projektmedel) förväntas ett överskott på 1,0 miljoner kronor
för helåret 2017. Överskottet beror på att projektmedlen för höghastighetsjärnvägen inte
förväntas förbrukas fullt ut. Borgensåtagandet avseende Frankfurtlinjen har infriats under
2017, vilket innebär att tidigare års reserverade medel har utbetalats. Valutaeffekten på
borgensåtagandet, som var i EUR, beräknas kosta 0,2 miljoner kronor under 2017.
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Medarbetare
Strategiska mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer: Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

85%

Målet delvis uppnått. Aktiviteter pågår i
verksamheterna för att nå måluppfyllelse under året.

Personalhälsa sjukfrånvaro

5,1%

4,8%

Sjukfrånvaron har minskat för Region Jönköpings län
som helhet jämfört med samma period föregående år.
Ett aktivt arbete pågår i verksamheterna när det gäller
både hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter
och insatser men även med rehabilitering av
pågående sjukskrivningar.

Kompetensutvecklingsplan

90%

81%

Målet delvis uppnått. Arbete pågår med att nå
måluppfyllelse under året.

Medarbetarsamtal

Aktiviteter

Analys

Heltid som norm

Arbete pågår inom hälso- och sjukvården. Det var ca
140 som anmälde intresse för utökad
tjänstgöringsgrad under 2016 Hittills har 100 av
dessa fått sina önskemål tillgodosedda.
Arbete pågår med RAK i hela verksamheten. Det
särskilda projekt som löpt sedan 2016 kommer att
avslutas under 2017. Avsikten är att projektet ska
bidra till att utveckla och tillhandahålla gemensamma
metoder, verktyg och arbetssätt så att verksamheten
därigenom använder sina resurser och kompetenser
på bästa möjliga sätt.

Rätt använd kompetens (RAK)

Bemanningsföretag

Arbete pågår med att uppnå ett oberoende av inhyrd
personal genom åtgärder som skapar stabila,
kontinuerliga läkar- och sjuksköterskekontakter som
är viktiga för patienterna och patientsäkerheten och
som leder till högre kvalitet och lägre kostnader. En
särskild handlingsplan har utarbetats och beslutats.

Årsarbetare
Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur
många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både
tjänstgöringsgrad och frånvaro.
I genomsnitt har Region Jönköpings län totalt ökat 173 faktiska årsarbetare under jan - aug
2017 jämfört med 2016. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning.
Ökningen av anställda årsarbetare är 199 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 26
årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre.
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Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till augusti 20172016
Årsarbetare
Ökning av tillsvidareanställda

168

Ökning av visstidsanställda

43

Minskning av timavlönade

-12

Summa förändring årsarbetare

199

Ökad frånvaro (färre i arbete)

-26

Ökning av faktiska årsarbetare

173

Verksamhetsområdena Medicinsk vård och Kirurgisk vård har minskat i faktiska årsarbetare i
förhållande till samma period föregående år. Övriga verksamhetsområden har ökat eller ligger
på samma nivå. Uppdelat på personalgrupp så har de flesta ökat. Störst ökning är det för
gruppen sjuksköterskor. Bland läkargrupperna är det dock en minskning jämfört med
föregående år. En verksamhetsövergång av personliga ombud från kommunerna till Region
Jönköpings län samt övertagande av en tidigare privat vårdcentral bidrar till den totala
ökningen. Det har även förekommit omflyttningar/omkodningar som påverkar den interna
fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna. Det handlar
bland annat om de förändringar som skedde under 2016 med ett länsgemensamt
rehabiliteringscentrum och förflyttning av personal och verksamhet mellan geriatriska
kliniken och ortopedkliniken samt reumatologen.
Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellen
visar genomsnittligt faktiska årsarbetare för perioden jan-aug 2017 uppdelat per
personalgrupp och den förändring som skett jämfört med samma period föregående år. Den
gröna kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det påverkas av nya medarbetare eller en
ökad sysselsättningsgrad. Den rosa kolumnen visar förändringar i frånvaro (sjukfrånvaro, FL,
utbildning och övrigt) – en ökad frånvaro innebär färre i arbete och en minskad frånvaro
innebär fler i arbete. Den sista blå kolumnen visar förändringen i faktiska årsarbetare (det vill
säga förändringen av årsarbetare och frånvaro tillsammans).
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Personalgrupp

Faktiska årsarbetare genomsnitt jan-aug 2017

Förändring årsFörändring frånvaro Förändring faktiska
arbetare jämfört
årsarbetare jämfört årsarbetare jämfört
samma period fg år samma period fg år samma period fg år

Administration vård

561,3

3,0

4,8

-1,9

AT-läkare och underläkare

130,4

8,7

1,6

7,1

Biomedicinska analytiker m fl

239,2

1,8

1,3

0,6

Handläggare och administratörer

654,9

36,8

6,0

30,7

Kurator m fl

143,9

24,1

-0,4

24,4

Kök och service

393,1

2,3

0,0

2,2

Ledningsarbete

398,3

11,7

0,6

11,1

96,7

0,6

-2,0

2,6

306,3

15,2

1,7

13,5

2 222,8

39,4

-3,1

42,5

Specialistkompetent läkare

580,1

-5,4

7,8

-13,2

ST-läkare

258,7

-5,1

-1,2

-3,8

79,1

4,8

2,5

2,3

Tandläkare

152,1

-4,5

-8,6

4,1

Tandsköterskor m fl

289,1

4,2

4,2

0,1

Teknisk personal och hantv

360,9

11,2

3,2

7,9

1 367,4

18,0

1,2

16,8

Utb fritid och kultur

241,4

23,1

2,4

20,7

Övrig rehab och förebygg arb

116,7

-2,7

-1,1

-1,7

Övrig vård- och omsorgsarbete

72,9

12,2

5,3

6,9

8 665

199

26

173

Psykologer
Sjukgymnast/ arbetsterapeut
Sjuksköterskor

Tandhygienist

Undersköterska/Skötare m fl

Summa

Av tabellen ovan framgår att antalet specialistläkare och ST-läkare minskat under året och det
kan vara en bidragande orsak till att kostnaden för inhyrd personal fortsätter att öka.
Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet till 123 miljoner
kronor, vilket är 32 miljoner kronor högre än samma period 2016. Om denna utveckling
fortsätter kommer årets kostnad hamna runt 200 miljoner kronor, vilket är en ökning med 45
miljoner kronor. Kostnaden har ökat inom samtliga utgiftsområden, men främst inom
psykiatri och röntgen. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, är till och med
andra tertialet 2,3 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högre än förra året vid samma tid.
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Miljö, stöd och service
Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal
Mätetal
Avtalstrohet inköp

Målvärde

Resultat

90%

94%

Analys
Fortsatt god måluppfyllelse

Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020
Inom ramen för Region Jönköpings läns nya hållbarhetsprogram görs uppföljning av de
inriktningsmål som lagts fast för programperioden (2017-2020). Inriktningsmålen har brutits
ned till årsmål, med sammantaget 27 mätetal kopplat till sig. 13 av målen/mätetalen följs för
närvarande upp tertialvis. Resultatet per augusti 2017 visar att sex av målen uppnås, sex av
målen delvis uppnås och att ett av målen inte uppnås.
Energi: inom energiområdet uppnås minskningar både för Region Jönköpings läns värme- och
elförbrukning. Särskilda energibesparande åtgärder genomförs under hösten 2017 tillsammans
med skärpta energikrav vid planerade nybyggnationer.
Tjänsteresor: såväl resor med egen bil i tjänsten och bilpoolsbilar uppvisar en minskning
jämfört med föregående år, med en minskad användning i nivå med målsättningen på -10
procent årligen. Uppföljning av övriga tjänsteresor görs årsvis, där också långtidsleasade
verksamhetsknutna bilar ingår. Andelen miljöbilar (enligt MB2013) uppgår för närvarande till
73 procent inom organisationen.
Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller ökad
andel svenskodlade frukt och grönsaker, ökad andel fisk och skaldjur som svarar upp på
kriterier för hållbart fiske och ökning i andelen serverade vegetariska luncher i Region
Jönköpings läns restauranger. Målsättningarna att öka andelen ekologiska livsmedel från
föregående års 42 procent och att öka inköpen av svenskproducerat kött inom befintliga
ekonomiska ramar har visat sig vara större utmaningar för köken.
Byggmaterial: målsättningen att öka andel byggmaterial med hög miljöklassning (A+B enligt
Sunda Hus) bedöms som svår att uppnå. Regionfastigheter undersöker tillsammans med
Sunda Hus de reella förutsättningarna till alternativa material- och produktval.
Webbutbildning: ny webbaserad miljö- och hållbarhetsutbildning lanserades i mars 2017 som
en prioriterad åtgärd inom hållbarhetsprogrammet. E-utbildningen, som syftar till att bredda
miljö- och hållbarhetskunskapen inom Region Jönköpings län, är obligatorisk för alla
tillsvidareanställda att genomföra under året. Hittills har e-utbildningen genomförts av
åtminstone 3 500 anställda individuellt och uppskattningsvis 5 000 anställda totalt sett.
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Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Levererad energi
värmeförbrukning

87,5
kWh/m2

91,3
kWh/m2

Uppnår inte målsättningen för året, men lägre
förbrukning än föregående år. Under hösten 2017
kommer energibesparande åtgärder i
hållbarhetsprogrammet genomföras, vilket medför
sänkt energiförbrukning. Målet blir svårt att nå då
planerade åtgärder vid Värnamo sjukhus ej kan
genomföras pga fördyrad upphandling.

Levererad energi
elförbrukning

80
kWh/m2

79,4
kWh/m2

Uppnår precis målsättning. Energibesparande
åtgärder såsom utbyte av ytterbelysning i Värnamo
pågår.

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor, antal
km egen bil (privatbil)

-10 %

-11 %

Minskat nyttjande av privatbil i tjänsten, i nivå med
målsättning på -10% årligen.

Andel miljöbilar
inom Region Jönköpings
län

75 %

73,5 %

En ökande andel miljöbilar (MB2013) för bilinköp
under 2017. I nytt ramavtal ställs krav utifrån
nationell miljöbilsdefinition.

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt
Arbete pågår med att minska användning av engångsmaterial och att utveckla metoder för att
följa upp miljömässiga krav som ställs i upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi är socialt hållbara
Vi arbetar för tillit, förtroende, likabehandling hos invånare, samarbetspartners och på våra
arbetsplatser.
Arbete med tillit, likabehandling och mångfald på våra arbetsplatser pågår inom folkhälsoenheten, HR och kommunikationsavdelningen.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor
utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Arbete pågår med att minimera mängden hormonstörande ämnen i varor som upphandlas.
Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende
djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller
svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi
ekologiska livsmedel.
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Under inledningen av året har också projektet ”Giftfria leksaker inom sjukvården” startat,
med utrensning av leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen från
väntrum och lekrum inom Region Jönköpings län. Parallellt ska det också göras upphandling
för inköp av miljövänligare leksaker.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel svenskproducerat oberett kött,
mjölk och ägg

87 %

84,1 %

Mål uppnås för mjölk och ägg. Större utmaning med
inköpen av kött.

Andel svenskodlad
frukt och grönt

14 %

19,2 %

Ny upphandling av frukt & grönt genomförs under
2017.

Andel MSC-märkt
fisk och skaldjur

64 %

73,2 %

Ny grossistupphandling genomförs under 2017

Andel ekologiska
livsmedel

45 %

41,6 %

Ny mejeri- och grossistupphandling genomförs under
2017.

Andel kaffe, te och
kakao med sociala och
etiska krav

85 %

87,0 %

Ny grossistupphandling genomförs under 2017
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Ekonomi Region Jönköpings län
Mätetal

Målvärde

Resultat

Finansiellt resultat
(organisation)

0

106 377 tkr

Analys
Efter augusti månad avviker resultatet för Region
Jönköpings län med 106 377 tkr mot periodiserad
budget.

Resultatet högre än budget
Efter andra tertialet redovisas ett överskott på 405 miljoner kronor, vilket är 106 miljoner
kronor högre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 84
miljoner kronor lägre än periodbudget samtidigt som skatter och generella statsbidrag visar 42
miljoner bättre än budget.
Finansnettot för tillgångar visar 45 miljoner kronor sämre än periodbudget, främst beroende
på obudgeterade realisationsförluster och att orealiserade nedskrivningar gjorts med 32
miljoner kronor. Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 26 miljoner kronor
bättre än periodbudget.
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 260 miljoner kronor vilket är 90
miljoner kronor högre än budgeten på 170 miljoner kronor. Däremot är det en
resultatförsämring jämfört med 2016 med nästan 60 miljoner kronor trots att 2016 påverkades
av kostnader av engångskaraktär på cirka 50 miljoner kronor.
Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 024 miljoner kronor vilket är 65 miljoner kronor
lägre än budget. Skatter och statsbidrag beräknas till 10 298 miljoner kronor vilket är 62
miljoner kronor högre än budget.
Resultatet före finansnetto beräknas därmed till 274 miljoner kronor, vilket är 127 miljoner
kronor bättre än budget.
Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 174 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner
kronor sämre än budget, och även 59 miljoner lägre än 2016. Främst beror budgetavvikelsen
på att nettot av realisationsvinster/förluster och de orealiserade nedskrivningarna beräknas bli
66 miljoner kronor sämre än budget, samtidigt som finansintäkterna i form av utdelning och
ränteintäkter beräknas bli 10 miljoner kronor lägre.
Värdesäkring av pensioner beräknas till 188 miljoner kronor vilket är 39 miljoner kronor lägre
än budget till följd av lägre basbeloppsuppräkningar.
Prognostiserat resultat motsvarar 2,5 procent av skatter och statsbidrag. Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade investeringarna överstiger resultatet
exklusive avskrivningar med 117 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir 85 procent.
Målet är i normalfallet och över tid 100 procent men i årets budget överstiger investeringarna
resultatet exklusive avskrivningar med 255 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgeterad
egenfinansieringsgrad på 69 procent.
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Tabell: Resultaträkning (miljoner kronor)

Intäkter
Kostnader
Avskrivning

Utfall
Tertial
2:2017

Prognos

Avvikelse

Bokslut

2017

Utfall
Tertial
årsbudget
2:2016

1 442

2 229

1 267

2 039

-7 686

-11 860

-7 241

-11 288

2016

-259

-393

-257

-385

-6 503

-10 024

65

-6 231

-9 634

Skatteintäkter

5 413

8 119

19

5 175

7 801

Generella statsbidrag/komm utjämning

1 453

2 179

43

1 364

2 045

Resultat före finansnetto

362

274

127

307

212

Finansnetto tillgångar

168

174

-76

197

233

-125

-188

39

-86

-129

405

260

90

418

316

Verksamhetens nettokostnad

Finansnetto skulder/pensioner
Årets resultat

Verksamhetens nettokostnad ökar mindre än planerat
Nettokostnaden beräknas bli 10 024 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor lägre än
budget. Nettokostnadsökningen blir 4,1 procent att jämföra med den budgeterade ökningen på
4,7 procent. I 2016 års nettokostnader finns händelser av engångskaraktär som är
jämförelsestörande på så vis att de ökade 2016 års nettokostnad:
- Nedskrivning anläggningstillgångar 2016
-39 miljoner kronor
- Avsättning infrastrukturinvestering 2016
-10 miljoner kronor.
Justerat för dessa jämförelsestörande poster beräknas nettokostnadsökningen bli 4,6 procent.
Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör också 4,6 procent.
Att nettokostnaden ökar mindre än planerat beror främst på centrala poster som pensioner och
att reserverade medel för oförutsett med mera inte disponeras i den omfattning som
budgeterat. Däremot ökar personalkostnader mer än avtalsökning. Personalkostnaderna
beräknas öka med 4,0 procent till drygt 4 100 miljoner kronor. Avtalsökningen utgör 3,0
procent. Det innebär att nettokostnaden för löner förväntas öka med cirka 40 miljoner mer än
vad som motiveras av löneavtalen.
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Tabell: Nämndsavvikelser inom verksamhetens nettokostnad (miljoner kronor)
Nämnd
FS
varav verksamhetsområden
varav centralt

Periodavvikelse

Prognosavvikelse

Kostnadsomslutning

Avvikelse
i procent

-8

-47

-10 663

-0,4

-42

-87

-9 060

-1,0

34

40

-1 603

2,5

ANA

5

3

-477

0,6

varav verksamhetsområde

2

3

-427

0,6

varav centralt

3

0

-50

0,8

TIM

-26

-32

-1 230

-2,6

varav verksamhetsområde

-27

-33

-1 220

-2,7

1

1

-10

8,8

RS

69

78

-2 604

3,0

varav verksamhetsområden

31

30

-2 302

1,3

varav centralt

38

48

-303

16,0

RS Övergripande

41

61

41

146,6

varav internränta

-8

-10

76

-13,6

varav pensioner mm

49

71

-34

209,4

2

2

-16

9,3

84

65

-14 949

0,4

varav centralt

RF
Totalt

Av driftredovisningen (bilaga), som visar budgetavvikelser på den nivå som fullmäktige
anvisar ramar, framgår att de största negativa avvikelserna finns inom den somatiska vården
och trafik och infrastruktur.
Inom den somatiska vården förväntas ett underskott på drygt 90 miljoner kronor vilket är i
nivå med bokslut 2016. Det finns dock en förbättring inom de egna verksamhetsområdena
som döljs av ett försämrat resultat för köpt vård.
Inom trafik och infrastruktur beräknas ett underskott på 29 miljoner kronor vilket är en
förbättring jämfört med bokslut 2016.

Skatteintäkterna överstiger budget
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 119 miljoner kronor 2017 vilket är 19 miljoner kronor
högre än budgeten. Prognosen, vilken är 9 miljoner kronor lägre än prognosen i april, bygger
på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning i augusti.
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Statsbidrag och utjämning bättre än väntat
Tabell: Statsbidrag och utjämning
Belopp i miljoner kronor

Tertial 2

Prognos

2017

2017

Inkomstutjämning

1 099

1 648

+27

1 543

Kostnadsutjämning

-195

-292

-5

-270

0

0

0

8

Regleringsbidrag/avgift

-93

-140

-13

-131

Läkemedelsbidrag

601

902

33

841

41

61

1

54

1 453

2 179

43

2 045

Införandebidrag

Välfärdsmiljard flyktingar
Summa

Avvikelse Bokslut 2016
årsbudget

I maj kom beskedet om nytt avtal avseende bidrag till läkemedelsförmånen. Det visade att
Region Jönköpings län får cirka 912 miljoner kronor brutto. I avtalet ingår att 30 procent av
erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till staten. Bedömningen är
att detta motsvarar cirka 11 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2017 beräknas netto
till 902 miljoner, vilket är 33 miljoner kronor högre än budget.
Även utjämningssystemet prognostiseras bli 9 miljoner kronor högre än budget.
Regeringen beslutade i december 2015 att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting på
nästan 10 miljarder kronor med anledning av flyktingsituationen samt att 2016 förstärka
hälso- och sjukvården till landstingen med 1 miljard kronor. Region Jönköpings län fick av
dessa 54 miljoner kronor 2016 i flyktingbidrag (vilka är särredovisade i tabellen) samt 35
miljoner kronor i hälso- och sjukvårdsförstärkning (vilka ingår i regleringsbidraget/avgiften).
Den extra förstärkningen inom hälso- och sjukvården fortsätter även 2017, men har sänkts till
500 miljoner, vilket ger Region Jönköpings län cirka 17 miljoner kronor och de ingår i
regleringsbidraget/avgiften.
Inför 2017 beslutades om ytterligare välfärdsmedel till landsting/regioner om 2 300 miljoner
kronor varav 900 miljoner kronor avser generellt invånarbaserat stöd. Detta ger Region
Jönköpings län 32 miljoner kronor, vilka ingår i regleringsbidraget/avgiften. Den andra delen,
1 400 miljoner kronor avser ett flyktingbaserat stöd. Region Jönköpings län får cirka 61
miljoner kronor som särredovisats i tabellen ovan.

Finansnettot sämre än budget
Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 168 miljoner
kronor som för helår beräknas uppgå till 174 miljoner kronor. Det är 76 miljoner kronor lägre
än budget, där 63 miljoner kronor avser realisationsförluster, nedskrivningar och bankkostnader och 13 miljoner kronor avser lägre intäkter för realisationsvinster, ränteintäkter,
utdelningar och återlikvider.
Utöver det redovisade finansnettot finns per 2017-08-31 orealiserade värdeökningar på 571
miljoner kronor.
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Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för
åtta månader till 1,65 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 4,5 procent.
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med
andra tertialet en kostnad på 125 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 188
miljoner kronor. Det är 39 miljoner kronor lägre kostnad än budget.

Egenfinansiering av investeringar nås inte men bättre än beräknat
Årets prognostiserade resultat på 260 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 393
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 653 miljoner kronor.
Då investeringarna beräknas uppgå till 770 miljoner kronor innebär det att resultatet är 117
miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.
Egenfinansieringsgraden beräknas bli 85 procent. I normalfallet och över tid är målet
egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte
egenfinansierad utan investeringarna översteg resultatet exklusive avskrivningar med 252
miljoner kronor, vilket motsvarar egenfinansiering till 69 procent.
Bruttoinvesteringarna på 772 miljoner kronor är 50 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av
de beräknade investeringarna utgörs 29 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av
programvaror, 183 miljoner kronor av övriga materiella tillgångar som IT-utrustning,
medicinteknik, byggnadsinventarier och fordon, 445 miljoner kronor av byggnader samt 115
miljoner kronor i bolagsköp för mark till bussdepå.
Under årets två första tertial har investeringar genomförts för cirka 440 miljoner kronor.
Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar
Projekt

Utbetalning 2017,
miljoner kronor

Ombyggnation Akuten Ryhov

9

Antenatalmottagning Ryhov

9

Nuklear etapp 2, Onkologen Ryhov

7

Hus D1 Ryhov
Hus 37 Eksjö

35
238

Operation Värnamo

79

Elkraftsförsörjning Ryhov

12

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet
Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 260 miljoner kronor.
Det egna kapitalet var vid årets ingång positivt för första gången med 63 miljoner kronor.
Med årets prognosticerade överskott blir soliditeten 2,9 procent.
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Tabell: Nyckeltal

Soliditet %
Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

Prognos
2017

Bokslut
2016

+2,9

+0,6

3,3

3,3

Balanskravsutredning
Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas
detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen.
Det prognosticerade balanskravsresultatet enligt blandmodellen beräknas bli 103 miljoner
kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år
finns inget underskott att återställa.

Redovisningsprinciper
Redovisningen påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och eventuell
så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas finansiella
kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget. För 2017 har
detta medfört en minskad avsättning med 42 miljoner kronor och ackumulerat en ökad
avsättning med 107 miljoner kronor.
I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2016.
Bilagor:

Resultaträkning
Driftredovisning
Balansräkning
Lagstadgad sjukredovisning
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Uppgiftslämnare

Förvaltning/resultatområde
Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal)

Tertialbokslut

Prognos

Bokslut

per 2017-08-31

2017

2016

Tillgångar
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar

10xx

72,4

65,8

60,6

1. Mark och byggnader

11xx

3 045,8

3 129,1

2 889,8

2. Maskiner och inventarier

12xx

710,9

718,4

700,4

13xx

173,2

173,1

58,5

4 002,3

4 086,4

3 709,4

II. Materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar
Summa Anläggningstillgångar
B. Omsättningstillgångar
I. Förråd

14xx

II. Fordringar

15xx-17xx

III. Kortfristiga placeringar

18xx

IV. Kassa och bank

19xx

Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar

44,5

44,4

45,0

668,0

697,8

772,1

5 822,3

5 910,4

5 847,2

372,3

414,9

428,1

6 907,0

7 067,6

7 092,5

10 909,3

11 154,0

10 801,8

Eget kapital, avsättningar och skulder
A. Eget kapital
I. Regionkapital
III. Årets resultat

3xxx-8xxx

Summa Eget kapital

63,3

63,3

-252,9

405,0

260,0

316,2

468,3

323,3

63,3

8 569,5

8 582,4

8 502,2

16,1

16,1

16,1

8 585,7

8 598,6

8 518,3

B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner

221x-222x

II. Övriga avsättningar

223x

Summa Avsättningar
C. Skulder
I. Långfristiga skulder

23xx

II. Kortfristiga skulder

24xx-29xx

Summa Skulder
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelse:
Pensionsåtagande inklusive löneskatt
Pensionsåtagandeförändring
Borgensåtagande

75,6

74,3

81,1

1 779,8

2 157,8

2 139,2

1 855,3

2 232,1

2 220,2

10 909,3

11 154,0

10 801,8

0,0
0,0
72,3

0,0
0,0
74,4

Resultaträkning

Tertialutfall

Prognosutfall

Diff mot

Utfall

2017T2

2017

budget

2016

Verksamhetens intäkter

1 442,1

2 228,6

2 039,1

-7 685,9

-11 859,8

-11 287,4

-259,6

-393,1

-385,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

-6 503,4

-10 024,4

64,6

-9 633,7

Skatteintäkter

5 412,9

8 119,3

19,3

7 800,8

Generella statsbidrag o utjämningssystem

1 452,7

2 178,8

42,8

2 045,4

Res före finansnetto

362,2

273,7

126,7

212,5

Finansiella intäkter tillgångar

202,4

237,0

-13,0

252,2

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Finansiella kostnader tillgångar
Finansiella kostnader skulder (värdesäkring pensioner)
RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

-34,4

-63,0

-63,0

-19,1

-125,1

-187,7

39,3

-129,4
316,2

405,0

260,0

90,0

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

0,0

ÅRETS RESULTAT

405,0

260,0

90,0

316,2

Finansiella nyckeltal
Likviditet 1)
1)

Soliditet fullfondering

Tertialutfall

Prognosutfall

2017T2

2017

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag

2016

3,88

3,28

3,32

4,3%

2,9%

0,6%

46,9%

47,5%

94,7%

97,3%

97,8%

5,9%

Soliditet blandmodell
Nettokostnad/skatt o bidrag

Utfall

2,5%

3,2%

Nettkostnadsökning mot föregående år

4,1%

5,5%

Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar

4,6%

4,1%

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår

4,6%

5,1%

84,8%

114,5%

4 910 mkr

4 953 mkr

40,1%

42,4%

Egenfinansieringsgrad investeringar
Rörelsekapital 1)

5 127 mkr

Rörelsekapital i förhållande till ext utgifter

Definitioner:
Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar
Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering
Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
Rörelsekapital i förhållande till verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader

DRIFTREDOVISNING (mnkr)

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

Bokslut

Nettokostnads-

T2 2017

2017

2017

mot budget

2016

förändring

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

05 Utbildning
06 Kultur
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet

29,7

46,7

50,0

3,4

45,0

3,7%

95,7

148,4

147,4

-1,0

143,3

3,6%

28,4

46,7

47,0

0,3

43,5

7,4%

0,8

1,1

1,3

0,1

1,1

7,5%

154,5

242,9

245,7

2,8

232,8

4,3%

00 Primärvård
01 Specialiserad somatisk vård
02 Specialiserad psykiatrisk vård
03 Tandvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
91 Politisk verksamhet
94 Medicinsk service

1 168,9

1 777,4

1 788,4

11,0

1 652,0

7,6%

3 491,5

5 347,4

5 255,9

-91,5

5 198,7

2,9%

509,0

784,9

794,2

9,3

738,4

6,3%

149,6

246,6

249,8

3,2

227,4

8,4%

268,9

440,3

461,6

21,3

400,8

9,9%

0,5

0,8

0,8

0,0

0,7

14,3%

24,8

17,9

17,6

-0,3

5,3

240,1%

Summa

5 613,3

8 615,3

8 568,3

-47,1

8 223,2

4,8%

Summa
Nämnden för folkhälsa och sjukvård (NFS)

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

04 Övrig hälso- och sjukvård
07 Trafik och infrastruktur
91 Politisk verksamhet

45,6

69,2

66,3

-2,9

64,3

7,7%

535,6

787,1

758,2

-28,9

771,9

2,0%

0,7

1,2

1,3

0,1

1,1

8,5%

Summa

581,9

857,5

825,8

-31,7

837,2

2,4%

1,4%

Regionstyrelsen (RS)

00 Primärvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
96 Allmän service
98 Fastighetsförvaltning

14,6

22,4

23,2

0,8

22,1

76,5

123,0

126,0

3,1

113,3

8,5%

0,5

2,1

2,6

0,5

2,7

-23,0%
-2,9%

25,2

36,6

37,1

0,5

37,7

141,7

265,0

324,2

59,2

290,4

-8,8%

-44,3

-52,5

-38,4

14,1

-19,0

175,9%

214,2

396,5

474,7

78,2

447,2

-11,3%

Internränta
Pensioner mm
Inkassoåterbäring mm

-42,5

-65,2

-75,5

-10,3

-98,6

-33,9%

-25,2

-36,4

34,0

70,4

-20,3

79,5%

-0,5

-0,8

0,0

0,8

-0,8

3,9%

Summa

-68,2

-102,4

-41,5

60,9

-119,7

-14,4%

Patientnämnden (Politisk verksamhet)
Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet)
Regionfullmäktige och revision

0,7

1,0

1,1

0,1

1,0

0,9%

Summa

Summa
Regionstyrelsen övergripande (RSÖ)

RF och övrigt utanför nämnder

Verksamhetens nettokostnad

0,1

0,2

0,2

-0,1

0,2

6,7%

6,8

13,3

14,8

1,5

11,6

14,3%

7,7

14,6

16,0

1,5

12,9

13,2%

6 503,4

10 024,3

10 089,0

64,6

9 633,7

4,1%

2017-09-26

Lagstadgad sjukfrånvaroredovisning
Mättekniken för den lagstadgade sjukredovisning, som alla kommuner och landsting är
skyldiga att redovisa, skiljer sig från Regionens redovisning genom att även arbetstidsmåttet
vägs in.

Tertial 2 2017

Tertial 2 2016

Total sjukfrånvaro

5,4

5,6

Kvinnor

6,0

6,2

Män

3,1

3,4

-29 år

4,3

4,0

30-49 år

5,3

5,4

50 år-

6,0

6,5

Andel lång sjukdom, över 60
dagar av total sjukfrånvaro

56,8

58,8

Olika åldersintervall:

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 107-121
Tid:

2017-10-11 kl.13.00–15.55

Plats:

Regionens hus, sal A

§114

Regional kulturplan 2018-2020
Diarienummer: RJL 2016/2976
Beslut
Nämnden
1. godkänner förslag till regional kulturplan 2018-2020 med
tillägg av nedanstående ändringsyrkanden från
Moderaterna och Miljöpartiet.
2. Ordet ”design” läggs till under punkt 3.6 bild och form.
Reservationer
Anders Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden.
Sammanfattning
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det
kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar hela det
regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och
regionala bidrag till regional kultur.
Ett reviderat förslag till ny kulturplan för perioden 2018-2020 har
tagits fram efter genomgång av inkomna remissyttranden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21
 Bilaga: förslag till regional kulturplan 2018-2020
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar att följande mening läggs in under stycket 2.3
kulturpolitiska prioriteringar
”De som tar del av regionala kulturmedel ska, om inte annat
separat beslutas, för utbetalda medel bedriva verksamhet i
Jönköpings län.”
Samt att en ny punkt under de regionala målen på sid 5 förs in.
 ”Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet
Den kulturverksamhet som huvudsakligen har regional
finansiering har ett särskilt ansvar att bedriva verksamhet

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 107-121
Tid:

2017-10-11 kl.13.00–15.55

riktad till hela länet samt samverka med civilsamhället.”
Jon Heinpalu (MP) lämnar följande yrkanden:
Under punkt 2.3.3 Fokus på barn och ungas kultur, fjärde
punkten:
Ökad gemensam kunskap om nya kulturvanor och nya
kulturuttryck. lägga till ”Exempelvis spelkultur”.
På sid 9 under rubriken Fokusområde: Integration genom kultur
ändra den första meningen till följande:
”Konst och kultur är ett universellt språk som underlättar för att
skapa inkludering och integration.”
Anders Gustafsson (SD) lämnar följande yrkanden:
Kapitel 2.3.5 Rubrik ”Interregionalt, internationellt och
interkulturellt samarbete” sidan 8.
De fyra första textstyckena under rubriken ”Interregionalt,
internationellt och interkulturellt samarbete” byts ut mot
nedanstående 3 stycken.
”Svenska Kulturarvet har ett egenvärde genom de skönhetsvärden
och den estetik som det står för. Att värna om det svenska
kulturarvet är att visa respekt mot tidigare generationer.”
”Ett sammanhållet län behöver gemensamma normer och
värderingar. Solidaritet som baserar sig på identifikation och en
stark känsla av gemenskap håller ihop samhället och bidrar till
dess utveckling.”
”Kulturimpulser som anpassas till svenska förhållanden eller
utövas av grupper som ser sig själva som svenska ska
prioriteras.”
Kapitel 3.1 under rubrik ”Säkra konstnärlig utveckling och
fördjupning” I första stycket på sidan 14 som börjar med. ”Det
finns ett stort behov…
Önskar stryka meningen ”På samma sätt är det en prioriterad
uppgift att öka den etniska och kulturella mångfalden.”

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 107-121
Tid:

2017-10-11 kl.13.00–15.55

Ordföranden yrkar bifall till Jon Heinpalus ändringsyrkanden och
avslag på Anders Gustafssons yrkanden.
Jonas Magnusson (S) yrkar bifall till ordförandens och Jon
Heinpalus förslag, samt yrkar avslag på Anders Gustafssons
yrkanden.
Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller nämnden förslag till Regional
kulturplan med ordförandens och Jon Heinpalus förslag till
ändringar.
På ordförandens fråga avslår nämnden Anders Gustafssons
yrkanden i kulturplanen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Monica Samuelsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid:

2017-09-28 kl.09.00-12.30

Plats:

Stora Segerstad naturbrukscentrum

§123

Regional kulturplan 2018-2020
Diarienummer: RJL 2016/2976
Beslut
Nämnden föreslås
 godkänna förslag till regional kulturplan 2018-2020.
 Meningen ” De som tar del av regionala kulturmedel ska
huvudsakligen bedriva sin verksamhet och sina aktiviteter
i länet” läggs till under stycket 2.3 kulturpolitiska
prioriteringar.
 Ordet ”design” läggs till under punkt 3.6 bild och form.
Sammanfattning
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det
kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar hela det
regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och
regionala bidrag till regional kultur.
Ett reviderat förslag till ny kulturplan för perioden 2018-2020 har
tagits fram efter genomgång av inkomna remissyttranden
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21
 Bilaga: förslag till regional kulturplan 2018-2020
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår följande tillägg och justeringar av texten i den
regionala kulturplanen:
Meningen ”De som tar del av regionala kulturmedel ska
huvudsakligen bedriva sin verksamhet och sina aktiviteter i länet”
läggs till under punkten 2.3 kulturpolitiska prioriteringar.
Order ”design” arbetas in under stycket 3.6 Bild och form.
Eventuella uppdragsbeskrivningar läggs inte in i kulturplanen.

15

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid:

2017-09-28 kl.09.00-12.30
Presidiet ställer sig bakom förslag till Regional Kulturplan 20182020 efter tillkomna justeringar.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

16
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RJL 2016/2976

Regionledningskontoret
Avsändare
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Tjänsteskrivelse regional kulturplan 20182020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige
 godkänna förslag till regional kulturplan 2018-2020.

Sammanfattning
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på
regional nivå och omfattar hela det regionala kulturansvaret, inklusive fördelning
av statliga och regionala bidrag till regional kultur.
Ett reviderat förslag till ny kulturplan för perioden 2018-2020 har tagits fram efter
genomgång av inkomna remissyttranden

Information i ärendet
Sedan 2012 ingår Jönköpings län i den nationella kultursamverkansmodellen och
därmed fördelar Region Jönköpings län de statliga bidragen till regional
kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det
kulturpolitiska området på regional nivå. Tidigare regionala kulturplaner för
Jönköpings län har varit verksamma under åren 2012-2014 samt 2015-2017.
Den regionala biblioteksplanen ingår i kulturplanen. Kulturplanen är ett verktyg
för dialog med staten avseende fördelning av statliga medel, samt ett
visionsdokument som beskriver hur Region Jönköpings län vill att kulturområdet
ska utvecklas.
Den regionala kulturplanen sätter även riktningen för hur Region Jönköpings län
stärker kulturutvecklingen i länet genom att verka som en samordnande kraft och
kunskapsresurs för länets kommuner, stödjer och främjar det fria kulturlivet och
civilsamhället, samt fördelar regionala medel.
En remissutgåva av den regionala kulturplanen skickades ut i juni 2017 med
senaste svarsdatum 1 september. Totalt 37 remissyttranden har kommit in från
länets kommuner, kulturinstitutioner, politiska partier, intresseorganisationer, det
fria kulturlivet, ideella aktörer samt statliga myndigheter.
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Efter genomgång av remissyttranden har följande revideringar och förtydliganden
gjorts till nytt förslag för kulturplan:
 tillägg och förtydligande om kulturens egenvärde och principen om
armlängds avstånd
 den regionala biblioteksplanen har placerats under rubriken
”Biblioteksverksamhet”
 utveckling av verksamhetsområde ”Dansfrämjande”
 tillägg av ”Fristadsprogram” som eget verksamhetsområde
 tillägg av information om Regionsamverkan Sydsverige
 stärkt fokus på barn och ungas delaktighet i framtida processer
 språklig genomgång för konsekvent användande av begrepp och
formuleringar - bland annat gällande civilsamhället, det fria kulturlivet och
professionella kulturskapare
 mindre språk- och faktajusteringar.
Flertalet remissyttranden har lyft frågor och gett förslag som kan komma att vara
relevanta för framtida dialoger samt vid framtagande av handlingsplaner för
kulturpolitiska prioriteringar och uppdragsbeskrivningar för verksamheter inom
kultursamverkansmodellen.
Vidare föreslås den regionala kulturplanen kompletteras med kortfattad fakta om
länets kulturliv, baserad på aktuell statistik och underlag, vilket tillförs den
slutliga versionen efter beslut i regionfullmäktige.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21



Bilaga: förslag till regional kulturplan 2018-2020, daterad 2017-09-21

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur
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1. Förord
Text från politiken som läggs till efter beslut. Förordet anger den regionala
kulturpolitiska ambitionen kopplat till vision och politiska prioriteringar.

2. Bakgrund och utgångspunkter
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på
regional nivå och omfattar hela det regionala kulturansvaret, inklusive fördelning
av statliga och regionala bidrag till regional kultur. Kulturplanen är ett verktyg för
dialogen med staten avseende fördelning av statliga medel, samt ett
visionsdokument som beskriver hur regionen vill att kulturområdet ska utvecklas.
Sedan 2012 ingår Jönköpings län i den nationella kultursamverkansmodellen och
därmed fördelar Region Jönköpings län de statliga bidragen till regional
kulturverksamhet. Fördelningen ska enligt den statliga förordningen om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:2012) främja
en god tillgång för länets invånare till professionell teater-, dans- och
musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och
litteraturfrämjande verksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional
enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd.
Region Jönköpings län stärker kulturutvecklingen i länet genom att verka som en
samordnande kraft och kunskapsresurs för länets kommuner, stödjer och främjar
det fria kulturlivet och civilsamhället, samt fördelar regionala medel.
För att ta fram kulturplanen och dess inriktning har Region Jönköpings län under
2016-2017 genomfört dialoger med en rad aktörer i länet. Insikterna från
dialogerna, de nationella kulturpolitiska målen och de övergripande regionala
målen har därefter format kulturplanen.
Kulturplanen kompletteras med uppföljningsbara handlingsplaner utifrån
regionala prioriteringar och fokusområden, samt uppdragsbeskrivningar för de
verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Ekonomiska förutsättningar
tas årligen fram genom Region Jönköpings läns budgetprocess.

2.1 Nationella kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att nå nationella kulturpolitiska mål ska kulturpolitiken:
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor
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 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

2.2 Regionala kulturpolitiska mål och prioriteringar
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025.
De kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.
2.2.1
Regional utvecklingsstrategi >> 2025
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som
drivs av Region Jönköpings län som länstrafik, kulturutveckling och utbildningar,
med det ingår även processer som regionen inte äger fullt ut. Det är viktigt att
regionen tar en ledande roll för helheten och verkar för bästa möjliga samordning.
Strategin utgår från tre ömsesidigt beroende hållbarhetsdimensioner; den sociala
och kulturella, den ekologiska och den ekonomiska. De prioriterade områdena i
det regionala utvecklingsuppdraget beskrivs som fyra inriktningsmål:
 arbetsmarknad och näringsliv
 kunskap och innovation
 livsmiljö och hälsa
 samhällsplanering.
Horisontella perspektiv i utvecklingsarbetet
I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
 hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
 jämlikhet
 jämställdhet
 mångfald
 attraktivitet
 internationellt perspektiv.
För att utvecklingen i länet ska gå åt ett positivt håll ska så många som möjligt av
de horisontella perspektiven genomsyra de insatser som genomförs.
2.2.2
Kulturpolitiska utgångspunkter och mål
Kulturbegreppet
4
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Kultur som begrepp definieras på olika sätt inom olika discipliner. I Region
Jönköpings län ansvarar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
för det kulturpolitiska området samt andra områden som har betydelse för hållbar
och långsiktig regionutveckling. Ett humanistiskt och konstnärligt orienterat
perspektiv förklarar kultur som gestaltandet av upplevelser, idéer och kunskap i
konstnärlig form och konstnärligt utförande.
Från ett samhällsvetenskapligt perspektiv kan kulturbegreppet beskrivas som allt
som relaterar till människans livsvillkor, de värderingar, traditioner och livsstilar
som förenar en grupp, en befolkning eller ett samhälle i social gemenskap.
Kulturens egenvärde och armlängds avstånd
Kulturpolitiken ska värna om kulturens egenvärde och det konstnärliga uttryckets
frihet. Konst och kultur ska utvecklas för sin egen skull och inte vara ett verktyg
för att uppnå andra mål. Kulturens roll som en viktig del av samhällsutvecklingen
och den regionala utvecklingen stärks genom samverkan med andra
politikområden, med en medvetenhet om kulturens egenvärde.
Principen om armlängds avstånd är grundläggande för kulturpolitiskt arbete och
innebär kortfattat att den politiska nivån fattar beslut om övergripande mål,
uppdrag och ekonomiska ramar. Kulturpolitiken gör inte konstnärliga
bedömningar eller fattar beslut om konstnärligt innehåll. Politiken ska skapa
förutsättningar men inte styra eller begränsa det konstnärliga uttrycket.
Regionala mål
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och
kulturupplevelser.
Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till invånarnas välmående och länets
utveckling. Möjligheten till upplevelse av och deltagande i kultur ska göras
tillgängligt för länets invånare. Kulturen ska bidra till att ge människor god
livskvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både
bredd och spets.
Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet. Det konstnärliga
uttryckets frihet ska värnas och stödjas även när det utmanar och provocerar
rådande normer. I samverkan mellan starka kulturinstitutioner,
utvecklingsverksamheter och det ideella kulturlivet läggs en bra grund för en
hållbar och långsiktig samhällsstruktur.

2.3 Kulturpolitiska prioriteringar
För att nå nationella och regionala mål arbetar Region Jönköpings län med sex
olika kulturpolitiska prioriteringar. Prioriteringarna är övergripande och samspelar
med och påverkar varandra. Alla prioriteringar är lika viktiga för länets
kulturutveckling. Utveckling som tar stöd i flera prioriteringar bör främjas.
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För vissa prioriteringar pekas särskilda fokusområden ut, vilka under planperioden
ska utforskas, utvecklas och stärkas genom samverkan mellan de aktörer som
berörs.
2.3.1
Kulturell infrastruktur
Kulturell infrastruktur innebär både de villkor, möjligheter och strukturer som
professionella kulturskapare är beroende av för sitt utövande, samt de strukturer
som tillgängliggör och tillhandahåller kultur för invånarna i hela länet. Kulturell
infrastruktur är grunden för länets kulturliv. Den behöver vara välutvecklad för att
skapa goda förutsättningar för kulturella aktiviteter och göra kulturen tillgänglig.
Den kulturella infrastrukturen stärks genom
 att kulturens mötesplatser utvecklas och engagerar fler
 utveckling av främjandeverksamhet inom konst- och bildningsområdena
 samverkan mellan kulturens olika kompetenser.
2.3.2
Villkor för konstnärligt skapande
Möjligheterna till konstnärligt skapande är en förutsättning för ett län med ett rikt
kulturliv och en mångfald av konstnärliga uttryck. Konstnärligt yrkesarbete inom
olika konstområden bör kunna bedrivas i hela länet. Professionella kulturskapare
behöver utvecklingsmöjligheter.
Villkoren för konstnärligt skapande stärks genom
 att organisatoriska strukturer möjliggör konstnärligt yrkesarbete,
utövande och arrangörskap
 att regional ekonomisk stimulans stöder en spridning av professionell
kultur
 kompetensutveckling för kulturskapare
 kompetensutveckling inom digital produktion och distribution
 utveckling av samverkan mellan ideella, fria professionella och offentligt
finansierade aktörer.
Fokusområde: Det fria professionella kulturlivet
Det fria professionella kulturlivet vitaliserar och öppnar för nya konstnärliga
uttryck och gränsöverskridande samarbeten utanför institutionsverksamhet.
Det fria kulturlivets aktörer är en viktig del av länets kulturutveckling och stärker
tillgängligheten till kulturen. Konstöverskridande samverkan och samarbete bör
främjas.
Fokusområde: Civilsamhället och det ideella kulturlivet
Jönköpings län har ett starkt föreningsliv och flertalet aktiva kulturorganisationer
som på olika sätt gör kultur tillgänglig och möjlig. Möjligheter till eget skapande
och delaktighet från ung ålder skapar förutsättningar för framtida kulturintresse
och engagemang. Professionell och amatörkultur är båda viktiga delar för ett län
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med ett rikt kulturliv. För att främja arrangörskap - och i synnerhet ungt
arrangörskap - bör organisationsstrukturer och stödsystem utredas.
2.3.3
Fokus på barn och ungas kultur
Alla barn har demokratisk rätt till kultur och ska ha likvärdiga möjligheter att
utvecklas. Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att det finns en
mångfald av kultur för en mångfald av barn och unga. Barn och unga har
kunskaper, erfarenheter och perspektiv som inte vuxna har och är därför en resurs.
Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention ska olika former för utveckling av barns
och ungas kultur stimuleras inom samtliga verksamhetsområden. Relevant för
utvecklingen är att ta hänsyn till skillnaden mellan kultur av, för och med barn
och unga. Genomförda och kommande undersökningar om barn och unga som
genomförs i samarbete mellan regionerna och den statliga nivån bör ligga till
grund för framtida förändringar och utveckling
Kultur med fokus på barn och unga stärks genom
 arbete med samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörer inom olika
samhällsområden
 ett breddat synsätt på tillgänglighet
 ökad delaktighet och inflytande
 ökad gemensam kunskap om nya kulturvanor och nya kulturuttryck
 ökade möjligheter till eget skapande.
Fokusområde: Kulturskola
Kultur- och musikskolor bidrar till att lägga grunden för ett kulturellt skapande
hos barn och unga. Det utvecklar individen både socialt och emotionellt, erbjuder
en meningsfull sysselsättning samt bygger framtida kulturproducenter och
kulturkonsumenter. Införande av nya ämnesområden och stärkt status för
kulturskolorna är av vikt för att kulturskolan ska klara sitt uppdrag ur ett
jämlikhetsperspektiv och säkra en god utveckling som möter samtidens krav.
Möjligheter för ökad samverkan och regional samordning för länets kulturskolor
bör utredas.
2.3.4
Tillgängligt kulturliv
Kulturlivet ska vara tillgängligt för fler invånare och besökare att delta i, bidra till
och ta del av. Kulturen har en bärande roll som inkluderingsfaktor, är ett starkt
verktyg för gränsöverskridande möten och kan minska klyftor mellan exempelvis
landsbygd och stad. Tillgängligheten till kultur ska inte hindras av geografiska
avstånd, socioekonomiska villkor, könsidentitet eller könsuttryck, etniskt
ursprung, politisk övertygelse, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.
Tillgänglighet till kulturlivet stärks genom
 att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter
 kompetensutveckling inom tillgänglighetsfrågor
7
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utveckling av informations- och distributionskanaler, nya spelplatser och
lösningar
utveckling av strukturer för arbete med kultur och hälsa
ökad geografisk spridning av kultur.

Fokusområde: Kultur och hälsa
Kulturen har ett starkt egenvärde, samtidigt som deltagande i kulturella aktiviteter
kan fungera hälsofrämjande. Stärkt samverkan mellan kultur- och hälsoaktörer
kan bidra till ökad tillgänglighet till kultur och utforskande av nya målgrupper.
Det är viktigt att främja kunskapsutbyte och stärka strukturer för att uppnå
utveckling. Insatser bör fokusera på både upplevelser och eget skapande.
Fokusområde: Digitalisering
Digitaliseringen har förändrat hur människor tar del av information,
kommunicerar och relaterar till varandra vilket påverkar förutsättningarna för
delaktighet i samhället. Detta har i sin tur påverkat hur människor tar del av
kultur, samt hur de själva kan medverka i kulturella processer. Digitalisering
möjliggör ett större och mer varierat utbud av kultur även på mindre orter.
Region Jönköpings län arbetar tillsammans med Länsstyrelsen och länets
kommuner för att människor i alla åldrar ska bli digitalt delaktiga och kunna ta del
av digital kultur. Den regionala digitala agendan för Jönköpings län har fem
strategiska insatsområden som även går att tillämpa på digitalisering av kultur:
 digital infrastruktur
 effektiv digital kommunikation
 samverkan mellan länets digitala aktörer
 delaktighet för alla
 tryggare vardag.
Digital delaktighet och digitala verktyg kan bidra till att minska klyftor, främja
demokratiskt informationsutbyte och öka tillgången till kulturarv och
konstformer. I ett digitaliserat samhälle ska kultursektorn vara uppdaterad,
observera och analysera trender och nya beteendemönster i ett tidigt stadium. Ett
särskilt fokus bör finnas på nya kulturvanor och ny kultur.
2.3.5
Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
För ett ökat kulturellt utbyte i länet och över kulturgränser ska interregionala,
internationella och interkulturella samarbeten stimuleras. Interregionala
samarbeten och utbyten främjar utveckling och hållbar långsiktig tillväxt.
Internationella samarbeten bidrar till att länets invånare i högre utsträckning kan
få tillgång till kultur från hela världen, samtidigt som det stärker möjligheterna för
länets kulturaktörer att påverka och synas på den internationella arenan.
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Interkulturella och gränsöverskridande möten och samverkan bidrar i
förlängningen till att motverka diskriminering, att skapa social sammanhållning
samt ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.
Ett interkulturellt perspektiv innefattar mer samröre och utbyte mellan olika
kulturer, än ett mångkulturellt perspektiv där olika kulturer existerar sida vid sida.
Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete stärks genom
 arbete med yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i relation till
kultursektorn
 att synliggöra och främja nationella minoriteters kultur, kulturarv och
språk.
 fokus på integration och inkludering genom kultur
 kunskaps- och erfarenhetsutbyte om internationella och interregionala
möjligheter.
Fokusområde: Integration genom kultur
Konst och kultur är ett av de främsta verktygen för att skapa inkludering och
integration och är ett universellt språk. Resultatet av de integrationsinsatser som
har ägt rum och äger rum inom kultursektorn i Jönköpings län visar att de stärkt
människors möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, skapat nätverk samt
funnit sociala sammanhang som varit viktiga för individens utveckling. Länets
kulturliv breddas och stärks av nyanlända professionella kulturskapare som också
är en länk till internationella samarbeten och erfarenheter.
Fokusområde: Nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk
Sedan år 2000 är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer erkända
nationella minoriteter i Sverige. Nationella minoritetsspråk är jiddisch, romani
chib, finska, meänkieli och samiska. Enligt lagen (SFS 2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk, som trädde i kraft den 1 januari 2010, ska det
allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla
sin kultur i Sverige. Alla som tillhör en nationell minoritet ska enligt språklagen
(SFS 2009:600) ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt
minoritetsspråk. För att uppfylla lagens intentioner inom kulturområdet behöver
Region Jönköpings län i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna
och i samverkan med andra aktörer formulera och implementera långsiktiga
insatser och arbetsformer.
Fokusområde: Regionsamverkan Sydsverige
Målsättningen i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott är att utifrån en
sydsvensk horisont och från ett kulturpolitiskt perspektiv tillsammans bli en stark
kulturpolitisk röst gentemot den nationella nivån, och därigenom öppna upp för
dialog i nationella frågor. Regionsamverkan Sydsverige genomför, tillsammas
med staten, de nationella kulturpolitiska målen och verkar för att Sydsverige ska
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få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. Genom att överbrygga
administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och
betydelse för utveckling och en god välfärd. För att nå målen har
Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar för
framtida kultursamverkan:
 Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
 Sydsverige samverkar – en kulturpolitik som stimulerar samarbeten
 Sydsverige tillgängliggör – ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla.

2.3.6
Samverkan och dialog
Samverkan och dialog gynnar samtliga kulturaktörer i länet och är nödvändigt för
utvecklingen. Region Jönköpings län behöver stärka de strukturer som främjar
ytterligare dialog och samverkan. Genom tydliggörande av rollfördelningar,
resursbehov, resursfördelningar och ett helhetsperspektiv kan kulturutvecklingen
och kulturpolitiken stärkas inom andra samhällsområden.
Samverkan och dialog stärks genom
 att se över dialogstrukturer att öka barns och ungas inflytande och
delaktighet i regionala processer
 interkommunal samverkan
 utveckling av konstöverskridande samverkan
 utveckling av mötesplatser för dialog mellan kulturens aktörer och
ansvariga aktörer inom vård och hälsa, utbildning och skola,
civilsamhället, näringsliv, offentlig miljö samt samhällsplanering.
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2.4 Ungas röster
De ungas röster är ett avsnitt som är resultatet av en workshop med fokus på
kultur som samlade aktiva kulturutövare i åldrarna 17-25 år. De delade med sig av
sina tankar, visioner och idéer om varför och hur kulturen är viktig idag och i
framtiden. Ungdomarnas tankar formulerades med hjälp av två unga skribenter
och presenteras nedan.
Friheten att få vara den du vill
Som kulturutövare har vi vänner överallt. Vi förenas genom vårt skapande och
kan alla förstå vikten av att få vårda sitt eget personliga uttryck. Kulturen är inte
lika individuell som det kan antas. Genom kultur kan vi alla komma närmare
varandra och finna en starkare gemenskap. Kulturen är grundläggande ur alla
olika perspektiv. Genom det skapande arbetet kommunicerar vi med varandra.
Det krävs respekt och öppenhet för att ta tillvara på kulturens innersta väsen.
Med hjälp av den kan vi tillsammans förklara och förstå världen omkring oss.
Med kultur kan vi också påverka traditioner och mänskliga värderingar och
väcka frågor som förändrar samhället. Kulturen ökar förståelsen för människors
olikheter samtidigt som den knyter oss samman. Den är ett medel för ökad
öppenhet och ett levande samhälle.
Framtidens kultur ska förvandla hat och egocentrism till kärlek, frihet och
kreativitet. Framtidens kultur är byggd av respekt och fördomsfrihet.
Kultur är en religion och en ovärderlig mänsklig rättighet. Att få möjlighet att
utöva sin kultur är en frihet, kanske till och med livsviktigt för vår överlevnad.
Avslappningen i att sitta och måla sina tavlor, möjligheten att uttrycka sig i sång
och dans på musikalscenen, känsligheten i att som skådespelare låna ut sin kropp
till andra människors historier - allt detta ger frihet till att få vara den du vill vara
och göra det du vill göra. Kulturen ger oss en chans till reflektion och nya
perspektiv. Det kan vara en ny lösning på ett problem, ett minne som får
bearbetas eller en helt ny tanke. För den mentala hälsans skull är det viktigt att få
vara i sin egen bubbla utan några begränsande ramar. Skapandet i sig är en unik
chans att kunna påverka hur andra människor uppfattar vem du är som person.
Ett kreativt skapande låter dig bli den du vill vara.
Kultur är ett abstrakt begrepp som kan hindra oss från att bli sedda som vi är.
Samhället accepterar inte alltid vår strävan mot personligt skapande, det finns
tyvärr fördomar och förutfattade meningar mot vissa typer av kultur. Kultur är
mer abstrakt än till exempel sport, som är mer konkret och accepterat som
intresse. För att förändra tankesättet och attityden till kultur behöver föräldrar,
lärare och samhället uppmuntra fler till skapande. Vi tycker att prestationen i
konstämnen i skolan behöver tas bort för att uppmuntra fler att skapa. Det är
viktigt att alla individer oberoende av bakgrund får samma förutsättningar att
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uttrycka sig och hitta sitt eget språk, oavsett om målet är att påverka andra eller
att bara ha kul. Vi vill sprida de positiva känslorna och låta alla få chansen att ta
del av dem.
Genom att se det sociala värdet istället för den ekonomiska omsättningen i
bedömningen av ungdomars intressen kan fler ta steget mot självuppfyllelse.
Kulturen ska inte skärmas av från andra områden i samhället utan vara en
självklar del av alla människors vardagliga liv. Vi vill se fler yngre och
kulturintresserade inom politiken, som kan bidra med kunskap och intresse, som
får kulturutbudet att blomstra. Vi behöver samverka kring de drömmar och
visioner som kan skapa de framtida förutsättningarna för oss alla.
Det finns inga rätt eller fel inom kultur! Den ska fungera som en hjälpande hand
och inte trycka undan. Vi ska kunna dansa öppet på gatan, stå och måla offentligt
eller öva en teatermonolog utan att någon tittar snett eller ifrågasätter vad vi
håller på med. Genom att visa upp skapandet, sprida gemenskap och sluta
begränsa kan vi riva ner de murar av fördomar som byggts upp av samhället.

3. Verksamhetsområden
Region Jönköpings läns kulturpolitiska uppdrag omfattar utvecklingsarbete inom
ett antal verksamhetsområden. Några av dem är definierade i den statliga
förordningen (2010:2012) som reglerar kultursamverkansmodellen, medan andra
är definierade av Region Jönköpings län i dialog med kommunerna, det fria
professionella kulturlivet samt civilsamhället och det ideella kulturlivet.
Gemensamt för utvecklingsambitionerna inom de olika verksamhetsområdena är
att de styrs av de kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

3.1 Scenkonst
Jönköpings län har en infrastruktur på teater-, dans- och musikområdet med
institutioner, fria grupper, enskilda kulturskapare och arrangörer. Tillsammans
står dessa aktörer för ett varierat utbud av föreställningar och konserter i hela
Jönköpings län. Här finns kulturskolor, studieförbund, konstnärliga utbildningar
på folkhögskolor med mera, samt forskning inom scenkonst- och musikområdet
inom fria aktörer. För blivande scenkonstnärliga utövare saknas dock
utbildningsmöjligheter på högskolenivå i Jönköpings län.
Institutionerna inom scenkonstområdet har uppdrag som förenar kontinuitet och
förnyelse genom att både levandegöra ett kulturarv och svara för kunskap,
konstnärlig kvalitet och utveckling. Institutionerna garanterar en långsiktighet i
utbudet inom respektive konstområde och kan i kraft av sin identitet och
legitimitet locka såväl nationella som internationella konstutövare till Jönköpings
län. De står också för huvuddelen av arbetsmarknaden för kulturskapare.
12
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De fria grupperna spelar en viktig roll för kulturlivet och bidrar till en mångfald
av uttryck och konstnärlig förnyelse. I Jönköpings län finns ett mindre antal fria
teater-, dans- och musikgrupper som främst når ut med produktioner till den unga
publiken. Deras föreställningar och konserter produceras oftast för turné och når
därmed ut över länet. Fria scenkonstgrupper med nyskapande estetik och
experimentellt inriktad tvärkonstnärligt innehåll med kontinuerlig verksamhet
saknas i länet.
Förhållandet mellan den konstnärliga praktiken fria aktörer och högskolornas
utbildning och forskning bidrar till utveckling och förnyelse av scenkonsten i
länet. Till spridning av scenkonst hör även ett flertal offentliga och fria
gästspelsscener och återkommande festivaler.
Teaterföreningarna i Jönköpings län och deras regionala organisation är viktiga
aktörer för att sprida scenkonst. De ser till att ett kvalitativt utbud inom teater,
musikteater och till vissa delar dans möter en publik också utanför de större
kommunerna.
Fristående musikarrangörer och fria musikgrupper står för en del av det
professionella musiklivet i länet, med ett kvalitativt utbud inom olika genrer.
Jönköpings län saknar en mångfald av kulturarbetare som bor och verkar i
Jönköpings län, inte minst frilansande musiker och dansare.
Region Jönköpings läns uppgift är att genom stöd, samordning och dialog med
nyckelaktörer stärka scenkonstens ställning i Jönköpings län. Regional överblick
möjliggör ett strategiskt utvecklingsarbete med kunskapsuppbyggnad som bas.
Utveckling
Säkra konstnärlig utveckling och fördjupning
Scenkonstens ställning i Jönköpings län ska värnas och utvecklas. Institutionerna
ska ha möjlighet att fortsätta sitt konstnärliga utvecklingsarbete inom ramen för
sina uppdrag. Samtidigt ska det fria scenkonst- och musiklivet och de
professionella kulturskaparna få bättre villkor för att producera teater, dans och
musik av hög kvalitet och göra den tillgänglig för invånarna i hela Jönköpings län.
Gränsöverskridande projekt och produktioner, som blandar olika konstformer i
nya uttryck och format, ska fortsatt främjas, liksom de möjligheter digitaliseringen
kan innebära i konstnärlig produktion. Kopplingen mellan scenkonsten och
forskningen ska stärkas.
Nycirkus är en tvärkonstnärlig konstform under utveckling i Sverige. Området har
ingen plattform att verka utifrån i Jönköpings län. För en etablering krävs det ett
samspel mellan de etablerade aktörerna inom scenkonsten i länet.
För den konstnärliga utvecklingen är även frågor om genus och jämställdhet,
etnisk och kulturell mångfald samt internationalisering relevanta. Att fortsätta
stärka utvecklingen av ett scenkonstliv som med självklarhet inkluderar dessa
perspektiv är angeläget.
13
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Det finns ett stort behov av att öka jämställdheten och integrera frågor om genus
och jämställdhet i de konstnärliga processerna. På samma sätt är det en prioriterad
uppgift att öka den etniska och kulturella mångfalden.
Region Jönköpings län vill under planperioden främja en utveckling av en
mångfald av uttrycksformer så att hela samhället och dess invånare speglas i
scenkonstinstitutionernas och de fria aktörernas utbud, representation och publik.
Även det internationella och interkulturella utbytet och samarbetet ska öka.
Öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter
En av scenkonstens stora utmaningar är att utbudet av professionell scenkonst ska
bli en angelägenhet för fler. Det handlar dels om att nå nya publikgrupper, dels
om att öka engagemanget och delaktigheten i kulturlivet.
Att främja institutionernas och de fria aktörernas arbete för att fler invånare i
Jönköpings län ska få tillgång till scenkonst är en prioriterad uppgift, bland annat
genom utveckling av nya stödsystem.
Spelplatserna och de lokala arrangörerna har en avgörande betydelse för att
invånarna i Jönköpings län ska kunna ta del av ett brett och varierat utbud av
scenkonst. För den fortsatta utvecklingen är det också nödvändigt att fånga de
unga arrangörerna. Nya insatser ska prövas för att långsiktigt utveckla samverkan
mellan samtliga institutioner, föreningar och kommuner i syfte att nå ut mer med
föreställningar och konserter i hela regionen. Digital utveckling och spridning av
scenkonst ska stimuleras.
Främja barns och ungas möte med scenkonst
Utöver de fria aktörer som har barn och unga i fokus har även institutionerna
profilerat sin barn- och ungdomsverksamhet. Aktörerna ska fortsatt utveckla nya
arbetssätt och metoder som ska berika och stärka barns och ungas möten med den
levande scenkonsten.
För att barn och unga ska få uppleva professionell kultur och däribland scenkonst,
kan subventioner för inköp av teater-, dans-, musik- och nycirkusföreställningar
till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, teaterföreningar och andra arrangörer
vara verkningsfullt. Nya och kommande subventionsregler bör utredas och följas
upp under planperioden.
Det kulturpedagogiska utvecklingsarbetet vad gäller barn och unga ska stärkas,
bland annat genom ökat samarbete och dialog mellan aktörerna inom området.
Institutionerna har ett särskilt ansvar avseende samverkan med Jönköpings läns
kulturskolor. Även relationen mellan forskningen och praktik ska stimuleras.
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Främja samverkan mellan institutionerna, det fria scenkonst- och musiklivet
och kommunerna
Samverkan och dialog mellan institutioner/producenter, arrangörer och kommuner
kring turnéer/regional verksamhet behöver förbättras ytterligare. Inte minst
kommunernas ansvar för scenkonstens spridning behöver förtydligas. Med bättre
framförhållning i kontakterna mellan kommun, arrangör och producent kan
varaktiga strukturer byggas för att stärka scenkonst- och musikutbudet.
Samverkan med andra samhällsområden, till exempel näringsliv, skola, vård och
omsorg och utbildning har också betydelse för scenkonstens och musikens
utveckling.
Inom ramen för utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i
Jönköpings län är det angeläget att uppmärksamma scenkonstens villkor.
Ett närmare samarbete mellan aktörer och stödstrukturer för entreprenörskap kan
öka kunskapen och kompetensen för att långsiktigt skapa en starkare ekonomisk
bas för professionella kulturskapare.
Det är även viktigt att öka kunskapen om villkor och möjligheter för kulturprojekt
inom vård- och omsorgssektorn bland scenkonstaktörer och stimulera fler aktörer
att arbeta inom dessa verksamheter.
Region Jönköpings län vill
 säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten
 öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter
 främja barns och ungas möte med scenkonsten
 främja samverkan mellan institutionerna, det fria professionella och ideella
scenkonstlivet och kommunerna.

3.2 Dansfrämjande
Dansen har flera strukturer nationellt och regionalt som driver dansfrämjande och
turnéförstärkande insatser, som dansnätverk, interregionala samarbeten och
verksamheter för dansutveckling på regional nivå. Dansutvecklingen i länet har
utvecklats och stärkts genom samverkan mellan organisationer, institutioner,
studieförbund, fria utövare och kommuner i länet. Dansen är beroende av dessa
strukturer för sin utveckling. Samverkan på nationell nivå är nödvändig för att
effektivisera turnéläggning, tekniksättning och utbudspresentationer samt för att
tillhandahålla spetskompetens och samordna kompetensutbyte.
Den största arbetsinsatsen måste utföras på en nivå där det är möjligt att både
bygga goda relationer ända ut till mottagarna och avsätta medel för inköp av
större kvantiteter av föreställningar. För turnéläggning och arrangörskap krävs det
kunskap om lokala och regionala förutsättningar samt kompetens inom
konstområdet och främjandearbetet. Dansen är i behov av att förstärka
strukturerna för samverkan regionalt, interregionalt och nationellt. Det sker i ett
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aktivt samarbete genom utbyte, kunskapsförmedling och kunskapsöverföring, för
att stärka arrangörsleden, danskonsten och kunskapen kring danskonsten.
Dansen har till stora delar sina professionella utövare bosatta i och runt
storstäderna, genom att stimulera fler plattformar ute i landet kan konstnärer
arbeta lokalt och dansen kan nå en ny publik.
Under planperioden kommer utvecklingsarbetet verka för att stärka intresset för
dansen i länet, stärka dansens ställning och ge utövare i länet möjlighet till
konstnärlig utveckling.
Utveckling
Stärkt tillgänglighet till danskonsten och förstärkta strukturer för samverkan
För att stärka utvecklingen och tillgängligheten till dans i hela Jönköpings län
behöver infrastrukturen utvecklas. Produktionsförhållanden och stödstrukturer för
fria koreografer behöver utvecklas för att stimulera professionell dansproduktion
och att möjliggöra etablering av professionella fria grupper.
För att öka och möjliggöra utbudet av dansproduktioner i hela länet krävs fler
dansanpassade spelplatser, arrangörsutveckling, turnéutveckling samt
informationssamordning.
De regionala dansaktörerna tillsammans med kommunerna bör stimulera
samverkan och samordning mellan lokala dansaktörer, vilket gör att starkare
lokala och regionala nätverk skapas. Dansen har tidigare primärt spelats på
traditionella teaterscener, men utbudet av den storleken på scener ute i landet är
litet, vilket exkluderar många från att ta del av dans. Dansen måste hitta nya
scener, nya mötesplatser i det lilla och mer platsspecifikt. På detta sätt
demokratiseras dansen och tillgången på professionella dansföreställningar ökar.
Residensverksamhet bör bli ett naturligt inslag i det övergripande regionala
arbetet. Dansen behöver hitta nya mötesplatser där dansen får möta invånare och
deltagare under längre perioder, för att kunna fördjupa mötet och kunskapen kring
dans mellan utövaren och invånaren. Mötesplatserna bör till skillnad mot scener
erbjuda ett djupare utbyte där process och forskning ges utrymme och där
produktion kan ske men inte nödvändigtvis är det primära. Genom mötesplatserna
kan professionella utövare överföra kunskap och ha ett längre utbyte med
deltagarna och stärka dansens närvaro ute i kommunerna.
Region Jönköpings län vill
 stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet
 förstärka strukturerna för samverkan.
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3.3 Museiverksamhet, kulturarv och kulturmiljö
Kulturarv avser såväl immateriella som materiella uttryck, såsom traditioner,
språk, konstnärliga verk, hantverkskunnande, arkiv- och föremålssamlingar,
historiska lämningar samt kulturmiljöer och kulturlandskap. Kulturarv är inte
statiskt utan något som människor enskilt och/eller i grupp ständigt omformulerar,
förändrar, förstärker och försvagar över tid. Begreppet kulturarv bör ses i sin fulla
bredd och bli angeläget för fler konst- och bildningsområden.
Museisektorns roll som kunskapsutvecklande verksamhetsområde, och
närvarande kraft i den offentliga demokratiutvecklingen är satt i förändring i
och med ett breddat uppdrag och en stödjande museilagstiftning. Kulturområdets
betydelse för livsmiljö och attraktivitet är erkänd, vilket innebär att
verksamhetsområdet har en viktig och betydelsefull del i länets samlade identitet.
Verksamhetsområdet är del i ett samtida meningsskapande där historiska som
samtidsorienterade perspektiv möts kring människans livsvillkor. Museisektorn
med dess bredd och variationsrikedom av institutioner, både regionala som
kommunala, är en viktig mötesplats kring mångfalden av aktuella och relevanta
ämnen och perspektiv kring det som berör människors vardag.
I ett samhälle som befinner sig i en period av hastig utveckling, strukturell
omvandling och där digitaliseringen påverkar i stort sett varje område, är
museisamlingarnas bevarande och en aktiv samlings- och kunskapstillväxt en
utmaning. Mötet och reflektion kring kulturarv, kulturmiljö, traditioner, värden
och nya företeelser i en mångfald av perspektiv berikar förutsättningen för en
kvalitativ livsupplevelse, vilket ingår i minnesinstitutionernas kärnuppdrag.
Samspelet mellan dåtid, nutid och tillgängliga kunskapskällor är avgörande
faktorer i en gynnsam samhällsutveckling. Förståelse för kultur, traditioner och
demokratiska värden är inte en självklarhet och där har minnesinstitutionerna en
bildningsroll att bära.
Människor ska ges möjligheter att förstå och ta ansvar för kulturmiljön som
gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. Region Jönköpings län ser
det som strategiskt viktigt att kulturarvssektorn utvecklar insatserna inom
kulturmiljöområdet, med utgångspunkt i de nationella målen, utvecklingsarbetet
på nationell nivå för ökad måluppfyllelse och i landskapskonventionens
intentioner. Samverkan mellan kulturarvsaktörerna i kulturmiljöfrågor ska
stimuleras och främjas med särskilt fokus på kulturmiljöns relevans för individers
behov av identitetsskapande och känsla av samhörighet. Region Jönköpings län
behöver också förtydliga sin strategiska inriktning för kulturarv och kulturmiljöer
som en resurs för turism och besöksnäringen, och stimulera konkret samverkan
och strategiskt samspel.
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Utveckling
Främja tvärsektoriellt samarbete för att nå och angå nya målgrupper
Fler invånare i Jönköpings län ska uppleva kulturarv som angeläget och
tillgängligt. Avgörande under kommande planperiod är därför
verksamhetsområdets förmåga att agera inom ramen för de villkor som det
regionala uppdraget formulerar. Det gäller att verka tidsenligt, resurseffektivt
samt utvecklande i mötet med framtida utmaningar. Digitaliseringen,
säkerställandet av tillgänglighet, möjlighet till medborgarens delaktighet samt
tillhandahållandet av kvalitativ verksamhet för personer med funktionsvariationer
är aktuella områden att förhålla sig till. Kulturarvsaktörerna har högt
förtroendekapital hos medborgarna och når redan en stor publik. De har därmed
mycket goda förutsättningar att tillsammans med till exempel folkbildning och
bibliotek, utöka och fördjupa arbetet mot ett samhälle som är mer inkluderande
och får fler att engagera sig i samhällsfrågor.
För att skapa förutsättningar kring kultursektorns utveckling, där långsiktighet och
innovationskraft frodas och där resultatet av museiverksamheternas insatser
främjar utvecklingen kring livsmiljö och hälsa, behövs en utvecklad
gränsöverskridande samverkan av regionala resurser. Även nationella som
internationella samarbeten inom EU:s ramverk behöver utvecklas och stimuleras
systematiskt.
Breddad kulturarvssyn och lärprocesser
Region Jönköpings län bör aktivt verka kring en breddad kulturarvssyn, så att
förståelsen kring kulturarv och kulturmiljö leder till att begreppen får en betydelse
för vardagen. Kulturella och estetiska uttrycksmedel och upplevelser bidrar
positivt till barns och ungas hälsa och utveckling till självständiga och kritiskt
tänkande individer. De ger även förståelse för det demokratiska samhället och den
värld som vi lever i. Kulturarvsaktörerna bör därför fortsätta verka för att barn och
unga, oavsett förutsättningar, ska kunna ta del av kulturarvets mångfald och
erbjudas möjlighet till eget skapande, delaktighet och inflytande.
Det är av vikt att kulturarvssektorn arbetar med digital delaktighet och lärande
genom digitala miljöer. Genom sina arkiv och samlingar kan kulturarvsaktörerna
öka kunskapen om och intresset för kulturarv och historiebruk samt uppmuntra till
källkritiska diskussioner kring kulturarv som identitetsskapande faktor i ett
mångkulturellt samhälle.
Region Jönköpings län vill
 bredda kulturarvssynen och lärprocesserna
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 främja tvärsektoriellt arbete för att nå och angå nya målgrupper
 främja fortsatt digitalisering för tillgänglighet, delaktighet och lärande
 stärka samspelet inom kulturmiljöarbetet
 utveckla samlingstillväxt för materiellt och immateriellt kulturarv.

3.4 Biblioteksverksamhet
Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och
intresset för bildning och kulturell verksamhet.
Bibliotekverksamheten är lagstadgad på både regional och kommunal nivå (SFS
2013:801). Enligt Bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta
biblioteksplaner för sin verksamhet. Syftet med den regionala
biblioteksverksamheten är att främja samverkan, verksamhetsutveckling och
kvalité när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
För att säkerställa att alla i Jönköpings län får en likvärdig tillgång till litteratur,
information och bibliotekstjänster, finns inom den regionala
biblioteksverksamheten utvecklare för olika områden.
Sedan 2015 pågår arbete med att ta fram en nationell biblioteksstrategi, som ska
presenteras senast den 1 mars 2019. Syftet med strategin är att främja samverkan
och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Innehållet i
strategin kan komma att påverka uppdrag och verksamhet hos såväl kommunala
som regionala biblioteksverksamheter.
Regional biblioteksplan 2018 - 2020
Verksamhetsidé
Dela kunskap – främja samverkan – möjliggöra utveckling
Målgrupp
Folkbibliotekens personal är den regionala biblioteksverksamhetens främsta
målgrupp och bibliotekscheferna de viktigaste dialog- och samarbetsparterna.
Andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt, är också strategiska parter för att
stärka bibliotekens roll och betydelse.
Verksamhet
Den regionala biblioteksverksamheten arbetar strategiskt med
biblioteksutveckling där utgångspunkterna är folkbibliotekens behov,
Bibliotekslagen, Region Jönköpings läns kulturplan 2018-2020 där den regionala
biblioteksplanen ingår och andra styrdokument.
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Arbetet sker i samverkan och samspel med det omgivande samhället och i nära
dialog med folkbiblioteken och andra aktörer inom bildning och utbildning.
Syftet är att länets invånare ska erbjudas en relevant och jämlik
biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Folkbibliotekens verksamhet garanterar
tillgång till information, fri åsiktsbildning och yttrandefrihet vilket är grunderna i
det demokratiska samhället. Barn och unga samt de i bibliotekslagen prioriterade
grupperna ska ägnas särskild uppmärksamhet i verksamheten.
Arbetsformer
Den regionala biblioteksverksamheten initierar, driver, handleder och följer upp
projekt och processer. Ett arbetssätt som kräver nyfikenhet, reflektion,
kommunikation och lärande med koppling till forskning. Regional
biblioteksverksamhet ska söka och förmedla nya kunskaper samt pröva nya
metoder för att stimulera utveckling och främja samverkan mellan folkbiblioteken
i länet.
Kvalitetsarbete genomsyrar den regionala biblioteksverksamheten och grundar sig
på forskning och beprövad erfarenhet. Detta sker bland annat genom dialog med
bibliotekscheferna i framtagande och uppföljning av planer. Strategidokument, till
exempel Gemensam läsfrämjandeplan, är ett sätt att mer detaljerat och långsiktigt
arbeta tillsammans med folkbiblioteken i särskilda fokusområden. Kontinuerlig
uppföljning och utvärdering utifrån ett användarperspektiv är en del av arbetet.
Ett inkluderande förhållningssätt ger alla människor möjlighet att utifrån sina
behov ta del av och aktivt delta i samhället. Tillgänglighet och mångfald är därför
genomgående i den regionala biblioteksverksamheten. Tillgänglighet innebär
tillgång till biblioteket, medierna och informationen både fysiskt och digitalt.
Mångfald handlar om att bekräfta och lyfta fram värdet av alla människors olika
bakgrund, erfarenheter och kunskaper.
Nätverksbyggande och kontaktskapande sker både inom och utom
bibliotekssfären för att skapa strategiska relationer. Omvärlden bevakas genom ett
analyserande förhållningssätt. I verksamheten ryms även internationella utblickar
och kontakter.
Verksamhetsområden
Biblioteksarenan
Folkbiblioteken erbjuder unika möjligheter genom sin verksamhet och är viktiga
aktörer i sitt lokala sammanhang. Tillgången till och förmedlandet av tjänster,
medier och upplevelser är tillsammans med ett gott bemötande, oavsett om mötet
sker fysiskt eller digitalt, grunden för verksamhetsutveckling.
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Region Jönköpings län vill
 erbjuda fortbildning för professionsutveckling
 främja samverkan mellan folkbiblioteken och lokala aktörer
 stödja innovativa idéer kring utveckling av biblioteksarenan i närområdet
 öka kunskapen kring medieförsörjningens komplexitet
Digital delaktighet och kompetens
Folkbiblioteken är en aktör i den digitala samhällsutvecklingen. Genom att
bibliotekspersonalen tillämpar och förmedlar medie- och informationskunnighet
(MIK) skapas möjligheter för invånarna att bli digitalt delaktiga.
Region Jönköpings län vill
 samverka med andra aktörer inom digital utveckling
 stimulera till ökad kompetens inom medie- och informationskunnighet
(MIK)
 stödja biblioteken i att tillämpa nya digitala verktyg och metoder
 synliggöra bibliotekens roll i den lokala och regionala digitala
utvecklingen
Läsfrämjande, berättelser och bildning
Folkbibliotekens uppdrag att främja språkutveckling och stimulera till läsning är
och förblir grundläggande för aktivt deltagande i det demokratiska samhället. I det
läsfrämjande arbetet skall särskilt fokus ägnas barn och unga.
Berättelsen och berättandet är en del av kulturarvet. Tillgång till litteratur,
upplevelsen av det lästa och det egna skapandet är förutsättningar för bildning.
Det vidgade text- och litteraturbegreppet innebär att alla uttryckssätt är
meningsskapande.
Region Jönköpings län vill
 inspirera till ökad kompetens via ett aktionslärande förhållningssätt
 stimulera metodutveckling för att nå fler invånare
 stödja biblioteken i att tillämpa nya metoder för skapande och berättande
 verka för samarbete mellan folkbibliotek och förskolan/skolan
 samverka med högskolan, folkbildningen och andra aktörer.
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3.5 Litteraturen som konstform
Litteratur och litterärt skapande utvecklar förståelse för hur samhället och
individen har samagerat i historisk tid, i det nuvarande och ger en fingervisning
mot framtiden. I den meningen är litteraturens språk- och kulturbärande en
förutsättning för spridning av demokratiska värden. Litteraturen hjälper till att
skapa den alltjämt pågående berättelsen om oss själva och den värld vi lever i.
Följaktligen är skapandet av litteratur både en konstnärlig och kreativ syssla som
är betydelseskapande för alla människor. Litteraturen är en brobyggare mellan
konstformer, mellan kulturer och mellan individer.
Förståelse för dessa funktioner och för vikten av litteraturskapande bör
grundläggas tidigt hos alla samhällsmedborgare. Större möjligheter att uttrycka
sig i skrift som en fritidssyssla under uppväxten bör arbetas fram: kulturskola,
bibliotek, bildningsförbund och föreningsliv har en särskilt viktig roll i processen
att utveckla ungas skrivlust och i skapandet av utrymme för ungas berättelser och
perspektiv på världen.
Utveckling
Etablering av litterära mötesplatser
För att synliggöra det arbete som utförs inom litteraturområdet och för att ge de
professionellt verksamma författarna utrymme att berätta och inspirera bör
digitala eller fysiska arenor utvecklas där författare, översättare och
litteraturförmedlare kan möta varandra och förstärka varandras verksamheter
genom ett ömsesidigt kompetensutbyte. Syftet är att ge inspiration,
nätverksmöjligheter, information om händelser, översikt över länets författare och
publiceringsutrymme.
Ett viktigt steg är att skapa mötesplatser och att ge såväl amatörer som
professionella författare, översättare och litteraturförmedlare möjligheter att i en
inkluderande anda bevara och utveckla de befintliga arenorna för litteratur.
De viktigaste aktörerna är folkbiblioteken i Jönköpings län, där såväl kompetens,
medier och lokaler finns tillgängliga.
Stärka villkoren för det litterära skapandet
Som en följd av att litteraturen inte betraktats som en konstform och tidigare inte
getts speciellt utrymme finns en ytterst begränsad spetsverksamhet i Jönköpings
län. En satsning bör således ske på professionella författare och översättare samt
på föreningar som anknyter till litteraturområdet. Likaså bör de litteraturhistoriskt
etablerade författare som verkat i länet fungera som skrivande förebilder.
Region Jönköpings län vill
 främja litterära verksamheter för unga mellan 13 och 19 år
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 utveckla litterära mötesplatser för Jönköpings läns författare
 utveckla nätverk för författare och förlag enskilt och i möte med andra
konstformer
 utveckla samverkan mellan skilda konstarter
 stärka verksamheter som arbetar med professionella författare

3.6 Bild och form
Jönköpings län har genom sina institutioner, konsthallar, konstmuseer, fria
aktörer, gallerier, organisationer och professionella kulturskapare ett brett utbud
av bildkonst och form. Ett flertal konstorganisationer arbetar med att på olika sätt
stärka förutsättningarna för professionell konstnärlig verksamhet.
Ett flertal kulturskolor erbjuder barn och unga möjligheten att skapa och ta del av
konst. Fria aktörer har utvecklat barn- och ungdomsverksamhet med inriktning
bild och form. Utbildningsmöjligheterna i länet är grundläggande med
utbildningar på förberedande nivå. Inom ramen för studieförbundens och
konstföreningarnas verksamheter finns även ett kursutbud av bildkonst och form.
Residensprogram inom bild- och formområdet börjar etableras i länet.
Region Jönköpings roll är att stärka länet som en bildkonst- och formregion
genom att långsiktigt utveckla områdets infrastruktur. En utvecklad dialog med
nyckelaktörer är nödvändig för fortsatt utveckling av området.
Utveckling
Stärka Jönköpings län som bildkonst- och formregion
I utvecklingsarbetet ingår att bredda intresset för bildkonst och form, stärka
konstens ställning och främja samarbetet mellan kulturskapare, institutioner och
andra aktörer.
Bildkonsten behöver fortsatt stöd för att utveckla olika arenor och mötesplatser.
Förutsättningarna för de professionella konstnärerna, kulturproducenterna och
organisationerna, att producera bildkonst och form av hög kvalitet i hela
Jönköpings län behöver stärkas även i fortsättningen. Institutionerna ska fungera
som inkluderande mötesplatser där idén om det fria ordet och den fria tanken hålls
levande.
För att länet ska fortsätta utvecklas som konstregion behöver fler
gränsöverskridande projekt av hög konstnärlig kvalitet, nationella/ internationella
nätverk och internationella samarbeten fortsätta etableras. På så sätt förstärks och
synliggörs länets attraktionskraft, både när det gäller professionell konstnärlig
verksamhet och som en plats där invånarna har möjlighet att ta del av konst med
hög kvalitet.
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Länet har med sina aktörer inom bildkonst, form och design förstärkt sin ställning
i landet. Region Jönköpings län vill verka för en mångfald av samarbeten och att
samverkan med statliga myndigheter inom området utvecklas.
Stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers
förutsättningar
Region Jönköpings län ska fortsätta det långsiktiga arbetet med en samlande
resursplattform för bild och form i länet.
Ersättningar till konstnärer enligt ramavtalet för konstnärers ersättning för
medverkan vid utställningar (MU-avtalet) är en viktig del i att ge konstnärer bättre
villkor. Region Jönköpings län medverkar till att informations- och
utbildningsinsatser rörande MU-avtalet genomförs för institutioner, kommuner
och konstnärer, och är grundläggande vid bedömning av ansökningar och
samarbeten inom området.
Region Jönköpings län avsätter medel i samband med ny-, om- och tillbyggnad av
sina fastigheter för konstnärlig gestaltning. Detta förhållningssätt kan förutom fast
gestaltning även omfatta konstnärlig medverkan inom ramen för olika
byggprocesser. Region Jönköpings län strävar efter att följa rekommendationen att
en procent ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Den offentliga konsten, som
alla har tillgång till, är en del av vårt demokratiska samhälle. Att Region
Jönköpings län avsätter resurser för konstnärlig gestaltning gör att platser och rum
för vårdtagare, anhöriga och personal blir bättre miljöer att vistas i samt en del i
den vårdande processen. Samtidigt som det är en viktig arbetsmarknadspolitisk
insats för verksamma konstnärer. Region Jönköpings län verkar för insatser och
kvalificerat stöd rörande offentlig konst för kommunala tjänstemän och politiker.
Region Jönköpings län vill
 främja intresset för och tillgången till bildkonst och form
 stärka länet som bildkonst- och formregion
 stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers
förutsättningar inom bildkonst och form.

3.7 Arkivverksamhet
Arkiv utgör en viktig del i det demokratiska samhället och för att beskriva ett
samhälles kulturhistoriska utveckling. De två sektorerna, offentliga respektive
enskilda arkiv, dokumenterar tillsammans både samhällets position och den
demokratiska processen. I synnerhet folkrörelse- och föreningsarkiven belyser
folkviljans betydelse och funktion i samhällsutvecklingen – hur människor i
förening på ett organiserat sätt upprätthåller och utvecklar det demokratiska
samhället. Arkiven är sammantaget en reflektion och en beskrivning av samhället
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förr och nu, likväl som en källa till förståelse för samhället och en faktor för dess
utveckling.
Arkivområdets utveckling hänger samman med samhällets utveckling, såväl
formmässigt, organisatoriskt och tekniskt, som innehållsmässigt. Arkiven måste
vara öppna och tillgängliga, både för att garantera insyn i den offentliga
förvaltningen och för förståelsen av demokratins idé. Arkiven har en
sammanhållande och utvecklande funktion. För att demokratin ska fungera krävs
att människor engagerar sig i samhället – arkiven har en viktig roll i detta.
Utveckling
En ny central arkivorganisation
Brist på utvecklingspotential för arkiven behöver inte omgående betyda minskat
medborgerligt engagemang, men på sikt förlorar samhället, både den offentliga
förvaltningen och civilsamhället, sin historia och sin trovärdighet. För att
demokratin ska fungera krävs att människor engagerar sig i samhället – arkiven
har en viktig roll i detta. För att denna roll ska kunna upprätthållas men också
utvecklas behöver samordningen mellan olika verksamheter och kunskapsbärare
inom arkiv i Jönköpings län fördjupas. Föreningsarkivens möjligheter att
samspela med och vara relevanta för nya slag av föreningar, nätverk och
aktionsgrupper som inte är organiserade på traditionellt sätt behöver förstärkas
och ges nya möjligheter till utveckling. Samtal om en ny central arkivorganisation
– arkivcentrum – som samlar flera aktörer med olika inriktningar för att utgöra
den samlande arkivkompetensen i länet och skapa bred samverkan mellan olika
aktörer bör inledas under planperioden. För att stödja processen och framtida
utveckling bör en överenskommelse om utvecklingssamverkan upprättas med
Riksarkivet.
Teknisk och digital utveckling
Den tekniska utvecklingen inom föreningsarkiven bör säkerställas i ett nära
samarbete mellan Region Jönköpings län och länets kommuner. Den tekniska
utvecklingen för arkiven är påtaglig både vad det gäller att samla information och
att hålla materialet tillgängligt. Vägen mot så kallade e-arkiv har påbörjats.
Varken digitalisering eller e-arkiv ersätter dock de fysiska arkiven, utan utgör bara
en ny fas med andra informationsbärande media. Vad gäller utvecklingen av det
innehållsmässiga i arkiven och dess utställningsverksamhet krävs det att
insamling, urval, gallring och utställningsproduktion utförs av professionella
yrkesutövare.
Region Jönköpings län vill
 påbörja samtal om att inrätta en ny arkivorganisation
 säkerställa den tekniska utvecklingen inom föreningsarkiven.
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3.8 Film och rörlig bild
Film och rörlig bild får allt större uppmärksamhet inom Jönköpings län.
Det finns en större efterfrågan och mer produktion av film och rörlig bild än
tidigare. Ny teknik och förändrade distributionsformer och konsumtionsmönster
har skapat nya och skärpta förutsättningar bland annat avseende finansiering för
producenterna av innehållet.
Film och rörlig bild engagerar yrkesgrupper inom olika konstnärliga yrken som
regissörer, författare, musiker, bildkonstnärer, skådespelare, scenografer,
fotografer med flera. Flera yrkesgrupper är sysselsatta i verksamheter som handlar
om produktion, visning och spridning, talangutveckling, pedagogisk verksamhet
för barn och unga med mera. Även den ideella sektorn spelar en viktig roll i detta
sammanhang.
I Jönköpings län finns ett mindre antal produktionsbolag inom olika genrer som
spelfilm, dokumentärfilm, animerad film och spel. Filmfestivalerna är på väg
tillbaka som en viktig del för visning och spridning av film och rörlig bild.
Nya aktörer växer fram som en del i att attrahera barn och unga som målgrupp.
Region Jönköpings län satsar på talanger bland annat genom ett särskilt riktat stöd
för utvecklingen inom film och rörlig bild. Allt fler interregionala samarbeten
genomförs som innebär delgeografisk eller nationell utveckling.
Region Jönköpings län arbetar för att det finns kompetens- och
utvecklingsmöjligheter för de aktörer som utgör den regionala strukturen för film
och rörlig bild. Genom att stödja samarbete mellan dessa aktörer kan Region
Jönköpings län bidra till nya insatser och modeller att verka i. I Jönköpings län
finns det utbildningsmöjligheter inom film och rörlig bild inom länets
folkhögskolor.
En viktig kulturpolitisk utgångspunkt är invånarnas och publikens möjligheter och
behov av film och rörlig bild som kultur, konst och näring. Att se, uppleva och
skapa film och rörlig bild i olika former ska vara en möjlighet för alla. För att det
ska uppnås behövs former för samverkan på området.
Utveckling
Etablering av en regional filmpolitik
En tydlig regional filmpolitik stärker möjligheterna att framgångsrikt utveckla
länet till en plats för film och rörlig bild och därigenom kunna föra dialog och
förhandla med olika stödnivåer. Film och rörlig bild kan vara en aktiv del av den
innovativa utvecklingen och bidra till den ekonomiska tillväxten.
Det ställer krav på konstnärlig kvalitet, hög kompetens, tillgång till utbildning och
branschens återväxt och innovation genom bland annat satsningar på
talangutveckling, nya verksamheter och ny teknik.
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En fungerande regional spridning och stabilitet inom verksamheterna för film och
rörlig bild är en förutsättning för att kunna bedriva nationella och internationella
projekt och samarbeten, vilket är viktigt för exponeringen av Jönköpings län.
Främja konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild
Genom att främja konstnärlig utveckling ökas möjligheterna att skapa film och
rörlig bild av hög kvalitet i Jönköpings län. Det är därför viktigt att öka
samverkan och etablera strategiska plattformar mellan aktörer inom film och
rörlig bild och högskola, folkhögskola och andra lärosäten. Det ska också finnas
möjligheter till utvecklande samverkan med andra konst- och kulturområden för
att främja utvecklingen.
Utveckla hållbara strukturer för visning och spridning
Kring festivaler och mötesplatser byggs mer eller mindre tillfälliga organisationer,
kompetens och erfarenheter upp. Genom samverkan med och mellan bland annat
kommuner, bibliotek, föreningsliv, organisationer och näringsliv kan stabila
strukturer byggas för att öka tillgängligheten och möjliggöra en större publik vid
visningsarrangemangen i Jönköpings län. I detta sammanhang har digitaliseringen
stor betydelse. Biografen som visningsplats bör stärkas. Region Jönköpings län
vill verka för en stark infrastruktur för film och rörlig bild.
Barn och unga ska ha möjlighet att skapa, se och analysera
Bland barn och unga ökar både användningen och det egna skapandet av film och
rörlig bild.
Film- och mediepedagogiken har stor betydelse när det gäller att stärka barn och
ungas förmåga att navigera och tolka innehållet i utbudet och det de tar till sig.
Barn och ungas eget skapande medverkar till användardriven innovation och
skapar en marknad för nya produkter och tjänster. Detta bidrar till utvecklingen av
både den konstnärliga kvaliteten och näringslivets förutsättningar.
Region Jönköpings län vill med medvetna satsningar fortsätta stärka filmkulturell
verksamhet inom eget skapande, filmpedagogik och visning och spridning för,
med och av barn och unga.
Region Jönköpings län vill





etablera en regional filmpolitik inom film och rörlig bild för hela länet
främja konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild
utveckla hållbara strukturer för visning och spridning av film och rörlig bild
verka för att alla barn och unga ska ha möjlighet att skapa, se och analysera
film och rörlig bild.
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3.9 Hemslöjdsfrämjande verksamhet
Hemslöjd är starkare, populärare och mer mångfacetterat än någonsin. Detta sker
tillsammans med fler aktörer än innan och ger både en fördjupning och en bredare
tolkning av verksamhetsområdet. Det är många faktorer som påverkar. Ett
genuint, kroppsligt skapande av verkliga föremål i den fysiska världen som är
kopplat till identitet, kreativitet och livsstil. Möjligheten att agera praktiskt och att
påverka sin egen och andras situation i vardagen och värdemässigt. Ett ökat
intresse för historia och att området har, liksom begrepp som konsthantverk och
konst, fått mindre skarpa gränser och en utökad tolkning av vad begreppet kan
inrymma.
Intresset för hemslöjd kommer att fortsätta att öka och utvidgas. Hemslöjdens
olika betydelser och värden kommer att omformas, men kommer också att behöva
lyftas och förtydligas i såväl praktisk tillämpning som i kunskap och bildning som
följd av detta.
Utveckling
Hemslöjdens möjligheter att utgöra en tydlig del för individen och samhällets
utveckling
Värdet av ett genuint skapande i den fysiska världen ökar. Att själv vara källan till
sin praktiska vardag eller att uttrycka sig med sina händer blir allt viktigare för allt
fler. Hemslöjd är människonära, påtagligt och värdebärande och materiell och
immateriell kultur på samma gång. Hemslöjd har ett brett omfång av möjligheter
och nivåer från barnpyssel till konst, livsstilsfrågor och politiskt engagemang.
Hemslöjdens möjligheter att utgöra en avgörande faktor inom kultur och hälsa för
individers återgång till ett aktivt liv efter sjukdom är påtaglig. Den digitala
utvecklingen ger förutsättningar för nya sätt att skapa på. Här finns nya
mötesplatser och uttryck. Här sprids teknikkunskap, det skapas nya samarbeten
och det lokala binds ihop med det globala. Det handlar om praktisk
samhällsutveckling med kultur och näring där hållbar utveckling är i fokus.
Möjligheterna för hemslöjden som verksamhetsområde att vara en
kunskapsbärare för en samtida hållbar utveckling
Hemslöjden och det handgjorda skapandet arbetar för ett närmare liv med en bred
syn på närproducerat. Medvetna val kan skapa det unika och utveckla identiteter
genom handgjort skapande, att ha det egna livet i sina egna händer och kunna
påverka världen. Nya former för entreprenörskap. Ett sätt att visa
samhällsengagemang. Det handgjorda skapandets nygamla möjligheter behöver
upptäckas av nya generationer. Hemslöjdens möjligheter och nytänkande inom
den hållbara utvecklingen ska förstärkas, tydliggöras och spridas.
Region Jönköpings län vill
 stärka hemslöjdens möjligheter att utgöra en tydlig del för individen och
samhällets utveckling
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 utvidga möjligheterna för hemslöjden som verksamhetsområde att vara en
kunskapsbärare för en samtida hållbar utveckling.

3.10 Fristadsprogram för konstnärlig verksamhet
Genom att bli en fristad kan en kommun ge en förföljd konstnär – som inte kan
verka fritt i sitt yrke i hemlandet – möjlighet att verka och samtidigt berika både
sitt eget konstnärskap och värdkommunens kulturliv. Värdskapet kan samtidigt
bidra till internationaliseringen av det lokala kulturlivet.
Utveckling
Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela
Jönköpings län
Region Jönköpings län vill utveckla den kompetens och samordning som gör det
möjligt för Jönköpings län att bli en fristadsregion, där fristadsprogrammet utgör
en del inte bara i större kommuner utan även i de mindre kommunerna.
Region Jönköpings län vill
 verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela
länet.

3.11 Folkbildning
Folkbildningen i Jönköpings län består av studieförbund och folkhögskolor som
utgår från olika profiler och ideologiska inriktningar. Idén bakom folkbildningen
är gemensam och bygger på livslångt lärande samt fritt, frivilligt och aktivt
medskapande. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra
öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.
Folkbildningen syftar också till att stärka och utveckla demokratin. Den skapar
förutsättningar för människor att påverka sin livssituation och delta i
samhällsutvecklingen bland annat genom att jämna ut utbildningsklyftor och höja
bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
Syftet är också att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. De
studieförbund som finns i Jönköpings län är verksamma med god geografisk
spridning. Studieförbunden genomför studiecirklar och kulturarrangemang. Detta
bidrar till att skapa ett varierat kulturliv för invånarna i länet. Tillsammans med
medlemsföreningar genomförs utvecklingsarbete genom ämnesspecifik
kompetensutveckling.
Folkhögskolan är en egen utbildningsform med ett omfattande utbud av långa och
korta kurser där utgångspunkten är människors behov och vilja att lära. Studierna
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är individanpassade och de når bland annat ungdomar med korta eller icke
avslutade studier. Flera av folkhögskolorna i Jönköpings län har kulturprofil.
Folkhögskolorna utgör en viktig lokal tillväxtfaktor och utgör en självklar del i
den kulturella spridningen och kontinuiteten för både bildning, utbildning och
kulturell utveckling i hela länet, både som kulturella mötesplatser och
scener/arenor för kultur i lokalsamhället.
Folkhögskolorna erbjuder förberedande utbildningar inför högre studier inom det
konstnärliga området. Folkhögskolorna har därför självständigt och för att det
saknas högre konstnärlig utbildning inom länet, en stor betydelse som
utbildningsaktörer för det professionella kulturlivet. De samverkar med
kommunerna om kulturprojekt och är en viktig resurs både som utbildningsaktör
och kulturarrangör i sin hemkommun.
Utveckling
Stärka studieförbundens roll i kultur- och samhällsutvecklingen
Den plattform som studieförbundens kulturverksamhet har för lärande och socialt
hållbar utveckling, är en drivkraft i den lokala och regionala utvecklingen. Deras
förmåga att nå nya grupper och skapa mening genom sina verksamheter är en
viktig utvecklingsfaktor.
Region Jönköpings län vill därför utveckla samverkansformerna för att stärka
studieförbundens möjligheter att möta invånarnas behov av kulturupplevelser,
folkbildning och eget skapande, genom att skapa en tvärsektoriell
överenskommelse avseende regional utveckling och kulturutveckling mellan
folkhögskolorna, studieförbunden och Region Jönköpings län.
Många kulturutövare har ett brett samarbete med studieförbunden och är till vissa
delar beroende av det stöd som studieförbunden kan ge för att kunna upprätthålla
sitt konstnärskap. Region Jönköpings län vill stärka förutsättningarna för
studieförbunden att samarbeta med övrigt kulturliv.
Studieförbunden utgör en allt större kraft i arbetet med att skapa förutsättningar
för unga och unga vuxnas kulturutövande. Studieförbunden har en god förmåga
att möjliggöra nya pedagogiska inriktningar med hjälp av den nya tekniken och
därigenom möta den unga innovativa kraften. Region Jönköpings län vill stärka
studieförbundens arbete med ungas delaktighet, inflytande, inkludering och eget
skapande.
Stärka folkhögskolornas betydelse som utbildningsaktör för det
professionella kulturlivet
Folkhögskoleutbildningarna utgör en möjlighet för att underlätta ungas etablering
på arbetsmarknaden. Region Jönköpings län vill stärka folkhögskolornas roll i
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utbildningssystemet avseende konstnärliga utbildningar. Region Jönköpings län
ska fortsätta utveckla samverkansformerna med folkhögskolorna i länet genom en
tvärsektoriell överenskommelse avseende regional utveckling och
kulturutveckling mellan folkhögskolorna, studieförbunden och Region Jönköpings
län.
Region Jönköpings län vill
 stärka folkhögskolornas betydelse som utbildningsaktör för det professionella
kulturlivet
 stärka förutsättningarna för studieförbunden att samarbeta med övrigt kulturliv
 stärka studieförbundens arbete med ungas delaktighet, inflytande, inkludering
och eget skapande
 stärka studieförbundens roll i kultur- och samhällsutvecklingen.

4. Kulturpolitisk organisation
Här beskrivs Region Jönköpings län och primärkommunernas organisation och
uppdrag.
Sedan införandet av samverkansmodellen och Region Jönköpings läns första
kulturplan har det gemensamma arbetet och formaliserad samverkan inom länet
utvecklats och förstärkts. Det är ständigt relevant med kunskapsspridning,
tydliggörande av roller och ansvarsfördelning samt en ökad medvetenhet om
kulturpolitikens innehåll och betydelse.
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län har en politisk organisation med regionfullmäktige,
regionstyrelse och tre nämnder. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet ansvarar för kulturpolitiska frågor, samt andra områden som har
betydelse för hållbar och långsiktig regionutveckling.
Region Jönköpings län stödjer kulturaktörer, institutioner, det fria professionella
kulturlivet och folkbildning genom verksamhets- och utvecklingsbidrag samt
arrangörsbidrag. Region Jönköpings län initierar och utvärderar insatser utifrån de
kulturpolitiska målen och prioriteringarna.
Utvecklingsarbete bedrivs som ett processinriktat arbete tillsammans med
kommunerna och med kulturlivets intressenter för att utveckla kulturen i
Jönköpings län. Region Jönköpings läns ansvar omfattar insatser med stark
koppling till de kulturpolitiska prioriteringarna vars syfte är att med ett regionalt
perspektiv komplettera och stödja de kommunala insatserna.
Primärkommunerna
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Kommunerna står för den största delen av kulturens resurser i länet och har det
kulturpolitiska ansvaret för huvuddelen av den offentligt finansierade
kulturverksamheten i länet. I kommunerna finns den största delen av den
kulturverksamhet som medborgarna möter i sin vardag. Varje kommun beslutar
om sina egna ambitionsnivåer och sina kulturpolitiska inriktningar.
Jönköpings län har 13 kommuner som organiserar sin kulturpolitik på olika sätt.
De flesta kommunerna är relativt små befolkningsmässigt och har därmed också
begränsade resurser för att bedriva det kulturpolitiska utvecklingsarbetet.
Kommunernas politiska organisation skiljer sig åt och i flertalet kommuner
behandlas kulturpolitiska frågor i samma nämnder som fritids- och
utbildningspolitiska frågor.
Region Jönköpings län och kommunerna bör verka för ett närmare samarbete
såväl interkommunalt som mellan kommunerna och regionen. Genom att bedriva
gemensamt utvecklingsarbete med utgångspunkt i parternas kulturpolitiska
prioriteringar används kommunala, regionala och statliga resurser mer effektivt.
Verksamheter som får stöd från Region Jönköpings län genom
samverkansmodellen
 Smålands Musik och Teater, Region Jönköpings län
 Kultur och utveckling, Region Jönköpings län (utvecklingsverksamhet
inom film, dans, bild och form, hemslöjd, regionbibliotek)
 Jönköpings läns museum
 Jönköpings läns folkrörelsearkiv
 Riksteatern Jönköpings län
 Vandalorum Museum för Konst och Design

5. Samråd och samverkan
Samverkan mellan Region Jönköpings län och länets kommuner
Region Jönköpings län samverkar med länets kommuner genom processinriktat
arbete i olika forum och med ett gemensamt fokus på utveckling. Samråd och
samverkan inom kulturplanens prioriteringar kan också lyftas fram i
internationella samarbeten, som till exempel EU-projekt. Under planperioden bör
strukturer för samverkan och samarbete ytterligare stärkas och utvecklas.
Samråd mellan Region Jönköpings län och kulturlivet
Regionen har en kontinuerlig dialog med de verksamheter som får stöd genom
samverkansmodellen och har regionala uppdragsbeskrivningar.
Samråd som specifikt avser den regionala kulturplanen ska ske enligt följande:
 samråd med de av regionen upprättade konst/bildningsområdesdialogerna
eller motsvarande
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samråd med det fria professionella kulturlivet och intresseorganisationer
samråd med folkbildningens organisationer
samråd och samverkan med civilsamhället och det ideella kulturlivet
samråd med barn och unga.

Interregional samverkan
Region Jönköpings län samverkar interregionalt inom olika projekt, processer och
nätverk på både politisk nivå och mellan tjänstepersoner.
Regionsamverkan Sydsverige
Region Jönköpings län ingår i Regionsamverkan Sydsverige som är ett
samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner. Regionsamverkan
Sydsverige arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för sydsverige genom
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala
samarbeten. I samarbetet ingår även Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i
Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne,
Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg samt Region Halland.
Samverkan mellan Region Jönköpings län och staten
Regionen för dialog med det statliga samverkansrådet, som består av statliga
kulturmyndigheter. Region Jönköpings län för också dialog med Statens kulturråd
kring de resurser som staten fördelar i utvecklingsmedel i regionerna.
Region Jönköpings län bör under planperioden förstärka samverkan med
Länsstyrelsen Jönköpings län i frågor gällande kulturmiljö, kulturarv, integration
och andra gemensamma utvecklingsområden.

6. Uppföljning och utvärdering
Region Jönköpings län är i egenskap av mottagare av det statliga stödet ansvarig
för uppföljning av bidragen till de regionala kulturverksamheterna. Uppföljningen
ska vara ett stöd i dialogen mellan stat, län, kommuner och andra aktörer inom
kulturområdet.
Uppföljning av verksamhetsinnehållet
Region Jönköpings län rapporterar årligen till Statens kulturråd via de framtagna
riktlinjerna för kvantitativ och kvalitativ uppföljning. Kulturdatabasen är ett
verktyg för insamling av kvantitativ data, har standardiserade kriterier för
kulturstatistik och kan utgöra en plattform för att jämföra både regional och
nationell statistik.
Uppföljning av medborgarperspektivet
Genom regionala undersökningar om kulturvanor får nämnden ökade insikter i
medborgarnas eget kulturskapande och hur de använder sig av kulturlivet. Region
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Jönköpings län genomförde 2016 i samarbete med andra regioner en omfattande
kulturvaneundersökning och strävar efter att genomföra detta regelbundet. Särskilt
fokus bör läggas på barns och ungas kulturvanor.
Utvärdering av kulturpolitiska effekter
De långsiktiga effekterna av den regionala kulturpolitiken kommer delvis att
kunna utläsas ur de resultat som den löpande uppföljningen visar. Det kommer
även att krävas ytterligare kvalificerade analyser.
Region Jönköpings län bör skaffa sig en mer samlad bild av de kulturpolitiska
effekterna på längre sikt genom ett nära samarbete med kulturpolitisk och annan
samhällsforskning. Man bör också analysera de regionala samhällsekonomiska
effekterna av den kulturpolitik man bedriver och dess betydelse för regionens
utveckling. Resultaten kan komma att återkopplas genom seminarier och dialog
med medborgare och företrädare för kommuner och kulturverksamheter.

7. Implementering och revidering
Uppdragsbeskrivningar för de regionalt finansierade kulturverksamheterna inom
kultursamverkansmodellen finns sedan 2016 och revideras årligen. Uppdragen
följer kulturplanen och innebär ett särskilt ansvar att långsiktigt planera och agera
enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen, den regionala
utvecklingsstrategin samt kulturplanens prioriteringar. Uppdragen följs upp
årligen i dialog med ansvariga politiker och tjänstepersoner från Region
Jönköpings län.
Handlingsplaner ska tas fram för uppföljning av Region Jönköpings läns arbete
med kulturpolitiska prioriteringar och fokusområden. Handlingsplanerna utgår
från treårsperioden och revideras årligen. Handlingsplanerna utgör det
huvudsakliga underlaget för den årliga revideringen av kulturplanen.
Handlingsplanerna ska också innehålla en beskrivning av de ekonomiska och
organisatoriska möjligheterna, för att nå de kulturpolitiska prioriteringarna.
Efter övergripande politiska beslut om planens innehåll och strategiska inriktning
ska berörda verksamheter inom samverkansmodellen påbörja arbetet med att
utforma handlingsplaner för kulturpolitiska prioriteringar och
verksamhetsområden. Handlingsplanerna ska om så är nödvändigt, innehålla en
övergripande analys av berörda prioriteringar och områden.

8. Dialogprocess inför framtagande av regional
kulturplan 2018-2020
Den regionala kulturplanens framtagande har föregåtts av en rad dialoger, samtal,
samråd och möten med olika aktörer i länet. Deltagande parter har varit politiker,
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tjänstepersoner i region och kommuner, professionella kulturskapare,
kulturintresserade föreningar, organisationer och enskilda aktörer.
Utifrån viljan att bredda och stärka kulturplanens roll i länet har särskilda samtal
förts med bland annat representanter från Länsstyrelsen Jönköpings län, Smålands
Turism, KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd),
Jönköpings läns bildningsförbund, kulturskolor samt särskilda målgrupper såsom
nyanlända och asylsökande kulturutövare och unga kulturutövare i länet. Under
dialogprocessen har Region Jönköpings län även samarbetat med Ideell
kulturallians som arbetar för att skapa en regional organisation för att stärka det
ideella kulturlivet.
Region Jönköpings län arrangerar årligen ett regionalt kulturting, vilket i samband
med framtagandet av den nya kulturplanen fokuserade på de kulturpolitiskt
prioriterade områdena och hur de kan utvecklas.
Flertalet kommuner arrangerar lokala kulturting och regionala tjänstepersoner och
politiker närvarar i den mån möjlighet finns. Under 2016 och 2017 har större
delen av länets kommuner haft särskilda möten med ansvarig nämnd för att ge
inspel till den regionala kulturplanen.
Särskilda dialoger arrangeras årligen inom konst- och bildningsområdena bild och
form, dans, hemslöjd och film. Den regionala biblioteksplanen har tagits fram
genom dialog med länets bibliotekschefer.
Under dialogprocessen har bland annat följande framkommit som viktigt att
fokusera på:
 tydliggörande av regionens och kommunernas roller
 tvärsektoriell samverkan och utveckling för att stärka kulturen
 behov av mötesplatser och samverkansmöjligheter
 digitalisering och ny teknik
 relationen landsbygd/stad och vikten av en stark kulturell infrastruktur
 delaktighet och inflytande
 vikten av kultur av, för och med barn och unga.
Remissyttranden
 Aneby kommun
 Eksjö kommun
 Folkets hus och parkers sydöstra region
 Föreningen Norden Jönköpingsdistriktet
 Gnosjö kommun
 Gislaveds kommun
 Ideell kulturallians
 Ideell kulturallians regional arbetsgrupp
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Jönköpings läns bildningsförbund
Jönköpings läns hemslöjdsförbund
Jönköpings kommun
Jönköpings läns museum
Jönköpings läns musik- och kulturskolor
Sveriges Konstföreningar Jönköpingsdistriktet
Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Kristina Nero
Liberalernas regiongrupp
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Miljöpartiet
Min(i)opera
Nässjö kommun
Regionbibliotek Region Jönköpings län
Riksteatern i Jönköpings län
SD Jönköpings län
ShareMusic & Performing Arts
Skådebanan i Jönköpings län
Smålands Musik och Teater
Socialdemokraterna
Svenska filminstitutet
Sverok Jönköping-Kronoberg
Sverigefinska Riksförbundet Västra Götalands distrikt
Tranås kommun
Vaggeryds kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun
Österängens konsthall
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UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 173

Budget- och verksamhetsplan 2018 med
flerårsplan för 2019-2020
Diarienummer: RJL 2017/83
Vid dagens sammanträde lämnas Moderaternas,
Kristdemokraternas, Centern och Folkpartiets förslag till budget.
Budgetförslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnas
vid regionstyrelsens sammanträde 2017-10-24 då ärendet även
behandlas.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
1:e vice ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

MISSIV
2017-10-24

1(2)

RJL 2017/83

Regionfullmäktige

Förslag till Budget och verksamhetsplan
2018 med flerårsplan 2019-2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 överlämnar Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020
med bilagor till Regionfullmäktige.
Regionfullmäktige
 fastställer skattesatsen för 2017 till 11:26.
 godkänner föreliggande Budget och verksamhetsplan 2018 med
flerårsplan 2019-2020.
 godkänner förslag till tillägg under förutsättning att erforderliga beslut
fattas.

Sammanfattning
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 bilagor
överlämnas.

Information i ärendet
I förslag till Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 ingår
inte de satsningar som regeringen föreslagit i sin höstproposition för 2018. Dessa
satsningar har hanterats utanför det budgetförslag som överlämnas eftersom
riksdagen inte fattar beslut om budgeten förrän i december 2017.
Utöver den Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 med
bilagor som överlämnas föreslås att följande tillägg arbetas in i budget och
verksamhetsplan under förutsättning att riksdagen fattar erforderliga beslut:

MISSIV
2017-10-03

2(2)

RJL 2017/83

Nya satsningar enligt budgetpropositionen för 2018
miljoner kronor

Enligt BP Enligt BP Enligt BP Förslag till hantering under förutsättning att Riksdagen
2018
2019
2020
beslutar enligt BP18

Överenskommelser/riktade
statsbidrag
Förlossningsvård/kvinnors hälsa

35,0

35,0

35,0

Psykisk hälsa

19,3

36,8

36,8

Goda arbetsvillkor och arbetssätt

70,0

70,0

70,0

35,0
4,9
4,8
2,7

35,0
0,0
4,8

35,0
0,0
4,8

0,7
0,2
0,0

0,7
0,2
4,9

0,7
0,2
4,9

Patientmiljard
Gynekologisk cellprovstagning
Tillgänglighet barnhälsa, info vaccin
Extratjänster (villkorat med 18 st)
Finansieringsprincipen
Patientnämnder
Barnhälsovård vaccin
Gynekologisk cellprovstagning
Generellt tillskott
Generella statsbidrag

SUMMA utökning i BP 2018

0,0

52,5

105,0

172,6

239,9

292,4

Konkreta åtgärder för att utveckla förlossningsvård och skapa
bra förutsättningar för kvinnors hälsa genom satsningar i
primärvården
Konkreta åtgärder som riktas till primärvården för att tidigt möta
psykisk ohälsa
Utveckla arbetet som attraktiv arbetsgivare, belöna erfarenhet
och yrkesskicklighet i klinisk verksamheträtt använd kompetens
digitalisering
Riktas till primärvården
Kompenseras till berörd verksamhet för intäktsbortfall
Konkreta åtgärder inom ramen för detta ska tas fram
Fördelas till verksamheten utifrån anställningar av extratjänster
Läggs till Patientnämndens ram för finansiering av nya uppdrag
ROTA redan finansierat, äldrepaket vaccinationer finansieras nu
Kompenseras till berörd verksamhet för intäktsbortfall
Förstärkning för egenfinansiering av investeringar

Beräkningen bygger genomgående på 3,5 % till RJL utifrån länets andel av totalbefolkningen, kan vara överskattat i några fall.

Regionfullmäktige beslutade 2017-08-29 att bifalla motion om Förebyggande
insats för äldre – erbjud fria halkskydd samt att motionens intentioner skulle tas
med i kommande budgetdiskussion. Fria halkskydd har inte prioriterats i budget
inför 2018 och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2017-10-24
Budget och verksamhetplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 med
tillhörande bilagor.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
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1 Inledning, Grundläggande värderingar, Vision och
utgångspunkter
Med sikte mot 2030
- En investering i personal och moderna vårdlokaler för framtidens välfärd och
tillväxt
Region Jönköpings län har under många år topprankats när det gäller såväl hälsooch sjukvård, ekonomi som nöjdhet hos invånarna. Utmaningar väntar med en
ökad befolkning, stora investeringsbehov och större förväntningar. Möjligheterna
och redskapen finns i den nya tekniken, i nya arbetssätt och genom den
medicintekniska utvecklingen. Vi tar nu nästa steg för att framtidssäkra Region
Jönköpings län med sikte mot 2030.
Hälso- och sjukvårdens skifte från sluten till öppen vård, från sjukhus till
vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser pågår tillsammans med
andra samhällsaktörer och invånarna själva. För att ge medborgarna en
sammanhållen vård förutsätts en god samverkan mellan kommuner och region. Vi
tar nu sikte mot de kommande 15 åren i Framtidsplan för hälso- och sjukvård i
Jönköpings län. Målet är att primärvården år 2030 ska stå för 30 % av hälso- och
sjukvården. 2018 stärker vi vårdgarantin inom primärvården. Som patient ska man
bli medicinskt bedömd av en sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut inom tre
dagar. Invånarna ska känna tillit till att vården finns nära och är god och trygg.
Våra ca 10 300 medarbetare i Region Jönköpings län är vår viktigaste resurs. Det
är de som varje dag, 365 dagar om året, jobbar för våra invånares hälsa, länets
tillväxt och utveckling. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare måste vi hela
tiden utveckla arbetssätt, organisation och ompröva invanda mönster. Erfarna och
yrkesskickliga sjuksköterskor ges möjlighet att göra karriär inom patientnära,
kliniskt arbete. Vill man vara bland de bästa, måste man vara bäst på att förbättra.
Region Jönköpings län ska bli bäst på att våga prova och sprida förbättrade
arbetssätt. Ny teknik ska användas för att underlätta i det dagliga arbetet.
Medarbetares unika livssituationer gör det viktigt att Region Jönköpings län på
olika sätt medverkar till att göra arbetslivet hållbart. Önskad tjänstegrad,
flexibilitet i schemaläggning över tid och möjlighet att pröva nya arbetsroller är
exempel på hur detta kan uppnås.
Infrastrukturen lägger grunden för den regionala utvecklingen. Människors
möjlighet att pendla till och från jobb, resa till och från vårt län och ta sig mellan
de olika delarna av länet är en nyckelfaktor för attraktivitet. Under 2018 går
frågan om byggande av nya stambanor in i ett avgörande skede när
Sverigeförhandlingen lämnar sin slutrapport. För Region Jönköpings län är det en
av våra i särklass viktigaste regionala frågor där vi fortsätter att vara aktiva och
pådrivande för ett positivt beslut.
I förslagen till regional transportplan för Region Jönköpings län prioriteras
fortsatta insatser på järnvägar och ökade satsningar på cykel, kollektivtrafik och
trafiksäkerhet.
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Genomförandet av regionens Hållbarhetsprogram fortskrider. Miljö- och
klimatarbete som ingår i programmet är prioriterade insatser.
Jönköpings län är känt för hög sysselsättning, företagande och entreprenörskap.
En betydande del av de arbetssökande matchar dock inte arbetsgivarnas behov. En
viktig faktor för att möta detta är att höja utbildningsnivån. Här ska Region
Jönköpings län vara en aktiv part i samordningen av olika insatser.
Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för hela länet. Region Jönköpings län ska
vara pådrivande gentemot nationella beslutsfattare och myndigheter för fler
utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och Jönköping University. Jönköpings
län måste få del av en större andel av forskningsanslagen.
Vårt mål är att Jönköpings län ska bli Sveriges fjärde tillväxtregion med landets
bästa hälso- och sjukvård. Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp och
åldras på. Nu tar vi nästa steg med sikte mot 2030.

Malin Wengholm Mia Frisk Rune Backlund Jimmy Ekström
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Grundläggande värderingar
Kundorientering
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för
dem som den finns till för – kunderna. De externa och interna kundernas uttalade
och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande
för organisationen, dess medarbetare och verksamhet.

Engagerat ledarskap
För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt,
aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter
är att ange riktningen för verksamheten, ta till vara potentialen i individers
olikheter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i dialog
med dem definiera och följa upp målen.

Allas delaktighet
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner
sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste
därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om
de resultat som ska uppnås.
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Kompetensutveckling
Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång och
konkurrenskraft. Därför måste kompetensutvecklingen ses både ur ett
organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet.

Långsiktighet
Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och
konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande
produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet
på lång sikt.

Samhällsansvar
Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar.
Organisationen och dess medarbetare måste se sina processer, varor och tjänster
som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle
och miljö.

Processorientering
Organisationens verksamhet ska ses som processer som skapar värde för
kunderna. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra
arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för kundorienterad
verksamhetsutveckling.

Förebyggande åtgärder
Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster.
Framsynthet, förutseende och planering är nyckelord i förbättringsarbetet där även
kunder och leverantörer ska engageras.

Ständiga förbättringar
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens
delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som
genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande,
kreativitet och nya idéer.

Lära av andra
För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och dess medarbetare på alla
områden skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan
uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en viss process, oavsett
vilken bransch eller sektor de tillhör.

Snabbare reaktioner
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner
på kundernas behov av avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling,
produktion och leverans av varor och tjänster, som för administrativa processer.
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Faktabaserade beslut
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare
måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av
betydelse för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina kunder.

Samverkan
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att
genom samverkan på flera plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och
erfarenheter hos såväl medarbetare som hos kunder, leverantörer, partners, ägare
och huvudmän.

För ett bra liv i en attraktiv region
Budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en
attraktiv region. Visionen förverkligas genom regionkommunens engagemang i
att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur,
utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god
infrastruktur och kompetensförsörjning. Befolkningsutvecklingen fram till 2035,
med större andel barn och äldre, ställer krav på förnyade arbetssätt som kan
underlättas av digitalisering och ny teknik. För att uppnå en hållbar utveckling
ställs på samma sätt krav på bland annat kollektivtrafiken men också på nya
arbetssätt för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Genom väl fungerande
verksamhet blir Region Jönköpings län attraktiv och utvecklas vidare. Inom hela
Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt
ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov. Samverkan
med länets kommuner är av största vikt inom både hälso- och sjukvård och
regional utveckling.

Allt hänger ihop …
Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv
och hälsa och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka.
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Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en viktig utgångspunkt i länet där
samarbete och samverkan är nyckelbegrepp. Det handlar bland annat om att
samordna utvecklingsinsatser inom områden som transportinfrastruktur,
näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Region Jönköpings län stöder aktivt
projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt. Revidering av RUS pågår
under 2018, och ett stort antal aktörer i länet deltar i arbetet.
Region Jönköpings län arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. För att främja
folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför regionens direkta
verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, statliga
myndigheter, organisationer och civilsamhället. Invånarna erbjuds en hälso- och
sjukvård med bästa möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i
hela länet. Hälsofrämjande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara
en självklar del i all vård och behandling.
Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya
diagnostekniker, behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya
grupper kan få behandling och det leder till större behov av resurser, även i de fall
kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir allt äldre,
vilket kan öka kostnaderna för vård och omsorg. Samtidigt kan förebyggande
åtgärder och minskning av vårdskador förbättra hälsan, minska sjuklighet och
därmed frigöra resurser. Därför finns det starka skäl att arbeta för ett effektivare
omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. En
förutsättning för att lyckas är att vården ges i partnerskap med patienten och
närstående.
Under 2016 startade ett samarbete tillsammans med Region Östergötland, Region
Kronoberg och Landstinget i Kalmar att tillsammans bilda en större region.
Regionbildning är inte längre aktuellt men samverkan forsätter och utvecklas i
såväl Småland – Östergötland som i Regionsamverkan Syd med regionerna
Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg samt Landstinget i Kalmar.

Budget med verksamhetsplan och flerårsplan
Budget 2018 och flerårsplanen för åren 2019–2020 har inriktningen att förverkliga
visionen För ett bra liv i en attraktiv region. Visionen förverkligas genom
regionkommunens engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och
sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och
näringslivets behov av god infrastruktur och kompetensförsörjning. Genom
samverkan med olika aktörer i länet och väl fungerande verksamhet blir Region
Jönköpings län attraktiv och utvecklas vidare. En djup förankring i befolkningen
skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela Region
Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt
ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov.
Övergripande ledningssystem
Budget med verksamhetsplan och flerårsplan är Region Jönköpings läns
viktigaste styrdokument. Den regionala utvecklingsstrategin med handlingsplaner
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konkretiserar arbetet med att skapa attraktivitet och tillväxt tillsammans med
andra aktörer. Arbetet leds och följs upp med inriktningsmål och tillhörande
mätetal.
Utgångspunkten för styrningen av verksamheten är att genom god hushållning
förverkliga visionen. Det innebär att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och
kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar
verksamheten. Genom god hushållning med offentliga medel skapas värde för
länets invånare.
Vision, värderingar och Målbild 2030, är grunden för arbetet med att formulera
mål, framgångsfaktorer och mätetal, samt handlingsplaner för förbättring och
utveckling inom regionens olika verksamhetsområden. Målen ska vara så
konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras.
Budgeten för 2018 och flerårsplanen för 2018–2019 redovisas enligt styrmodellen
Balanced Scorecard (BSC). Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt
och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs ur fem perspektiv:
medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse,
medarbetare samt ekonomi.
Bilden Regionen i Jönköpings län som system (Figur X, sidan X) visar att viktiga
delar i ledning, samordning och utveckling förutom beslut och ledning är
invånarinflytande, omvärldsbevakning, systematiskt förbättringsarbete och
resultatuppföljning.

Styrmodellen Balanced Scorecard är ett hjälpmedel för både planering,
uppföljning och återkoppling. Resultaten följs kontinuerligt via
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning. Utifrån resultatanalysen
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formuleras handlingsplaner för förbättringar och eventuella behov av
resursförändringar. Se Bilaga X: Styrprocessen – årscykel.
Målbild 2030
Målbild 2030 har formulerats inom sju områden som är viktiga för att Region
Jönköpings län ska ge förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region.
Denna målbild är utgångspunkt för budget och verksamhetsplan, regional
utvecklingsstrategi, program för hållbar utveckling och andra program och
handlingsplaner inom regionens egen verksamhet och för andra program och
planer som regionen är med och tar fram.
Dessa områden ligger också till grund för strategiska mål, framgångsfaktorer,
systemmätetal och mål inom verksamheternas olika perspektiv liksom för
inriktningsmål för det gemensamma arbetet i länet. Målen för systemmätetalen
sätts vanligen högt för att stimulera till förnyelse och förbättring av arbetssätt,
vilket gör att full måluppfyllelse för varje enskilt systemmätetal inte alltid kan
förväntas. Måluppfyllelsen följs noga, avvikelser analyseras och vid behov görs
handlingsplaner. Omvärldsjämförelser görs för resultat avseende verksamhet och
ekonomi. Utveckling i länet följs genom inriktningsmål och mätetal.
Verksamhetens effektivitet värderas utifrån hur väl strategiska mål och
systemmätetal nås, det vill säga det värde som skapas för medborgarna i
förhållande till insatta resurser. Jämförelser görs också av hur resultaten står sig i
förhållande till andra.
Bra folkhälsa
Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt sammanhang. De känner att de
har möjlighet att påverka sitt liv och skattar sin hälsa och livskvalitet högt.
Länet är känt som bästa platsen att växa upp och åldras på. Region Jönköpings län
arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförbyggande genom regional utveckling och
hälso- och sjukvård. Tillsammans med invånarna och andra aktörer som
kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, länsstyrelse och högskola bedriver
vi ett aktivt folkhälsoarbete.
God vård
Region Jönköpings län erbjuder en hälso- och sjukvård och tandvård som är bland
de bästa i landet både vad gäller medicinska/kliniska resultat och i utveckling av
arbetssätt och vårdformer.
Bra stöd ges till egenvård.
Vården ges med god tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens.
Den är säker, jämlik och personcentrerad.
Genom samskapande med patienter, närstående och invånare ges rätt behandling
på rätt vårdnivå samtidigt som ständig förbättring sker.
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Regional utveckling
Region Jönköpings län är landets fjärde största tillväxtregion. God hållbar tillväxt
genom bra miljö, goda möjligheter till arbete, kollektivtrafik, utbildning och
utveckling gör oss till attraktiv region.
Näringslivet har goda förutsättningar, infrastrukturen är utbyggd och kulturlivet är
rikt.
Medarbetare
Region Jönköpings län är en av landets mest attraktiva arbetsgivare. Våra
medarbetare har viktiga arbeten i välfärden, med meningsfulla och utvecklande
arbetsuppgifter i en hälsofrämjande arbetsmiljö.
Samverkan och engagemang i ständiga förbättringar, innovation, utveckling och
forskning är kännetecken för våra chefer och medarbetare.
Kostnadseffektivitet
Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde vi, med lägsta möjliga
resursinsats, ska skapa för invånarna.
Den innebär att vi vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder eftersträvar en
rimlig relation mellan effekt och kostnader. I enlighet med riksdagens beslut om
en kostnadseffektivitetsprincip och de riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och
sjukvården som riksdagen har beslutat.
Systemsyn och förbättring/förnyelse
I en allt mer komplex verksamhet är hållbar utveckling och en gemensam
systemförståelse viktiga utgångspunkter i vår verksamhetsutveckling för att uppnå
bästa möjliga resultat
För att utveckla vår verksamhet involverar och lär vi av dem vi är till för.
Arbetet med innovationer, förbättring och förnyelse av processer och arbetssätt
stimuleras för en effektiv och uthållig verksamhet.
Hållbar utveckling och långsiktig finansiering
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Förverkligandet av länets klimat- och
energistrategi är en viktig del i hållbarhetsarbetet.
För att trygga verksamhetens finansiering på lång sikt, ska vi över en tioårsperiod
ha ett ekonomiskt resultat som innebär att nödvändiga investeringar finansieras
med egna medel.
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2 a Planeringsförutsättningar och
regiongemensamma inriktningar
Perspektiv: Medborgare och kund
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns verksamhet är visionen om Ett bra
liv i en attraktiv region samt individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för
sin egen hälsa. Region Jönköpings län arbetar med mänskliga rättigheter och
diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska
erbjudas likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade skillnader ska
utjämnas. Alla verksamheter följer upp data med könsuppdelad statistik som
analyseras och vid eventuella omotiverade skillnader vidtas åtgärder.
Systemmätetalen för 2017 kommer, i de fall de är individbaserade, att redovisas
könsuppdelade. I program för Hållbar utveckling 2017–2020 finns mål för
mångfald och likabehandling som en del i social hållbarhet och sedan tidigare
finns en handlingsplan för funktionshinderpolitiken.
Barnkonventionen
Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas levande och utvecklas inom alla
delar i Region Jönköpings län. Vi har ett ansvar att skapa bra förutsättningar för
våra barn och unga så att de får ett framtida bra liv, och vi har också ansvar att
lyssna på dem och ge dem ett bra liv här och nu när de är barn och unga. Vårt län
ska vara den bästa platsen att växa upp på. Därför arbetar Region Jönköpings län
efter FN:s barnkonvention. Det övergripande målet för vårt barnrättsarbete är att
barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska bemötas med respekt,
ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.
Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter hålls levande och
utvecklas inom alla delar i vår verksamhet. Handlingsplanen från 2016 har
speciellt fokus





utbildning och fortbildning för personal
barnrättsombud i varje enskild verksamhet
barn och ungas delaktighet
barn som anhöriga.

Genom ett årligt Barnbokslut kan alla verksamheter ges möjlighet att på ett
övergripande sätt redovisa barnrättsarbetet inom den egna verksamheten. Syftet är
att barnsäkra Region Jönköpings län.

Befolkningsbeskrivning
Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen som
omfattar 13 kommuner. Den 31 december 2016 hade länet 352 735 invånare – en
ökning med 4 898 invånare jämfört med 2015. Under 2016 ökade befolkningen i
länets samtliga kommuner. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat
med 14 839 personer. Befolkningen i den norra länsdelen har ökat med 7 942
1

BUDGET
RJL 2017/83

invånare, den östra länsdelen med 4 616 personer och den södra länsdelen har
ökat sin befolkning med 2 281 invånare under samma period.
Fördelningen mellan kvinnor (49,6 procent) och män (50,4 procent) är i stort sett
lika i länet. Andelen kvinnor är något lägre och andelen män något högre i
Jönköpings län jämfört med riket. Den förväntade medellivslängden är något
högre i länet än i riket för både kvinnor och män. Högst förväntad medellivslängd
har kvinnor i Mullsjö kommun (85,5 år) och lägst medellivslängd har män i
Sävsjö kommun (79,7 år). Andel barn under fem år är densamma i länet och riket,
medan andelen 65 år och äldre är högre i länet.
Av länets befolkning har 21,1 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt
inrikes födda vars båda föräldrar är utrikes födda). Genomsnittet för riket är 23,2
procent. Spridningen i länet är relativt stor. Habo har lägst andel invånare med
utländsk bakgrund (8,6 procent) och Gnosjö högst andel (31,8 procent).
I befolkningsgruppen 20–64 år har 14,3 procent av länets befolkning kort
utbildning, dvs. högst grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket är 12,2
procent. Spridningen är stor i länet – den norra länsdelen har lägst andel med kort
utbildning och södra länsdelen högst.
Kvinnor: Länet 11,5%, Riket 10,3%
Män: Länet 17,0%, Riket 14,1%
Totalt: Länet 14,3%, Riket 12,2%
Andel öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd är lägre i länet
(5,0 procent i aug 2017) än i riket (5,8 procent) i åldersgruppen 16–64 år. Nässjö
kommun har högst arbetslöshet och Habo kommun lägst. Ungdomsarbetslösheten
är också något lägre i länet än i riket. I gruppen 18–24 år är siffran 5,9 procent i
länet och 6,3 procent i riket (aug 2017). Högst ungdomsarbetslöshet har Nässjö
kommun och lägst har Habo kommun.
16-64 år
Kvinnor: Länet 5,0%, Riket 5,5%, Högst i länet – Nässjö 7,6%, Lägst i länet –
Habo 2,1%
Män: Länet 5,2%, Riket 6,2%, Högst i länet – Nässjö 8,1%, Lägst i länet – Habo
2,1%
Totalt: Länet 5,0%, Riket 5,8%
18-24 år
Kvinnor: Länet 4,9%, Riket 5,2%, Högst i länet – Nässjö 9,0%, Lägst i länet –
Habo 2,2%
Män: Länet 6,7%, Riket 7,5%, Högst i länet – Nässjö 10,3%, Lägst i länet – Habo
3,6%
Totalt: Länet 5,9%, Riket 6,3%
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Figur X: Arbetslöshet - andel av befolkning 16–64 år samt andel av
befolkning 18–24 år
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Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2000-2016 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik aug
2017.
Prognos över befolkningsutvecklingen

Enligt befolkningsprognosen för Jönköpings län kommer folkmängden under
prognosperioden 2016-2025 att öka med cirka 28 000 personer, från 347 837 år
2015 till knappt 376 000 år 2025. Den största procentuella ökningen kommer att
ske i åldergruppen 0-19 år (16 procent), följt av gruppen 65 år och äldre (11
procent), medan befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) kommer att öka drygt 3
procent.
Gulmarkerad text kommer inte att finnas i budget med verksamhetsplan och flerårsplan utan på
www.rjl.se

Av tabell 1 framgår de lokala förutsättningarna för länets kommuner när det gäller
befolkning och socioekonomiska faktorer.
Tabell 1: Beskrivning av befolkningen i länets kommuner den 31 december
2016, om inte annat anges.

Kommun

Antal
invåna

Andel
kvinn

And
el
män

And
el
barn
0-4

And
el
äldr
e 65

And
el
äldr
e 80

And
el
med
kort

Andel
med
utländs
k

Andel
öppet
arbetslösa
och

Andel
öppet
arbetslösa
och

Förväntad
medellivslän
gd vid
födelsen
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or (%)

(%)

år
(%)

år +
(%)

år +
(%)

utb
2064
år
(%)

bakgru
nd (%)

personer i
program
med
aktivitetsst
öd
16-64 år
(av
befolkning
en totalt) i
aug 2017
(%)

personer i 2012-2016
program
med
aktivitetsst
öd 18-24 år
(av
befolkning
Mä Kvinn
en totalt) i
n
or
aug 2017
(%)

Aneby

6 603

48,9

51,1

6,3

22,2

5,7

15,0

13,6

4,8

7,5

80,
8

85,3

Eksjö

17 129

49,8

50,2

5,5

24,4

7,0

13,0

15,6

5,7

6,8

80,
5

83,7

Nässjö

30 820

48,9

51,1

6,2

21,3

6,0

16,5

21,4

7,9

9,7

80,
4

83,2

Sävsjö

11 396

48,5

51,5

6,1

23,4

6,8

19,3

21,1

6,4

5,8

79,
7

83,4

Tranås

18 794

49,6

50,4

5,4

24,4

7,2

14,2

16,3

6,3

8,9

80,
4

84,8

Vetlanda

27 241

49,0

51,0

5,9

23,3

6,6

15,3

16,0

5,2

6,2

81,
1

85,2

Östra
länsdelen

111
983

49,2

50,8

5,9

23,0

6,6

15,5

18,2

Gislaved

29 478

49,1

50,9

5,8

20,1

5,5

20,5

28,6

6,6

9,2

80,
5

83,7

Gnosjö

9 615

48,2

51,8

5,6

19,9

5,2

24,5

31,8

5,1

6,0

80,
2

82,7

Vaggeryd

13 644

49,7

50,3

6,5

20,0

5,3

15,6

20,4

3,8

4,5

79,
8

84,3

Värnamo

33 906

49,6

50,4

5,6

20,8

5,8

15,7

24,9

5,0

6,8

81,
0

84,4

Södra
länsdelen

86 643

49,3

50,7

5,8

20,3

5,5

18,3

26,2

Habo

11 586

49,2

50,8

8,2

17,5

3,4

11,7

8,6

2,1

2,9

82,
3

84,6

7 226

49,8

50,2

6,2

23,2

5,3

15,9

11,8

4,0

4,1

80,
7

85,5

Mullsjö
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Jönköpin
g

135
297

50,1

49,9

6,2

19,1

5,3

11,2

21,8

Norra
länsdelen

154
109

50,0

50,0

6,3

19,2

5,2

11,4

20,4

Jönköpin
gs län

352
735

49,6

50,4

6,0

20,7

5,7

14,3

10 013
153

49,8

50,2

6,0

19,8

5,1

12,2

Riket

4,2

4,0

80,
9

84,6

21,1

5,0

5,9

80,
7

84,4

23,2

5,8

6,3

80,
2

83,9

Befolkningens hälsa
För att kunna planera och prioritera verksamheten i Region Jönköpings län och i
länets kommuner behövs kunskap om hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län
mår generellt bra jämfört med riket. Dödstalen för både män och kvinnor ligger
sedan 15 år tillbaka något lägre än i riket. Insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom
(främst kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt) minskar, medan antalet som insjuknar
i cancer ökar (Socialstyrelsen).
Barn och ungdomar

Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll, det vill säga hushåll med låg inkomst
eller ekonomiskt bistånd, är lägre i Jönköpings län jämfört med riket (10,2
respektive 12,0 procent). Andelen i länet har ökat från 9,3 procent sedan
föregående mätning. För stora barngrupper i förskolan riskerar att påverka barns
hälsa och utveckling. I länet är antal barn per avdelning något lägre än i riket, 15,7
jämfört med 16,7. Antalet i länet har ökat från 15,6 barn per avdelning föregående
mätning. Även personaltätheten är något bättre i länet med 5,0 barn per
årsarbetare jämfört med 5,2 barn i riket. Även här har andelen i länet ökat något
från 4,9 barn per årsarbetare vid föregående mätning.
Utbildning är starkt relaterad till hälsa. Därför är det viktigt att följa andelen
ungdomar som är behöriga till gymnasiestudier. I Jönköpings län var 80 procent
av eleverna som avslutade skolår 9 våren 2017 behöriga till något program i
gymnasiet. Motsvarande siffra för riket var 83 procent.
Med utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” och de elva
målområdena (se sidan X) presenteras lokala hälsotal. Utgångspunkt tas även i
slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa och vår strategi Tillsammans
för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. Hälsotalen utgörs av både mått på
riskfaktorer för sjukdom och mått på hälsoutfall och är hämtade från Statistiska
centralbyrån, Försäkringskassan, Skolverket, Brottsförebyggande rådet,
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Region Jönköpings läns Folkhälsoenkät
Ung 2011, 2013 och 2015, samt Region Jönköpings läns statistik över övervikt
och fetma samt tandhälsa bland länets barn. Diagram för länets kommuner, olika
åldersgrupper, kön och socioekonomiska grupper åskådliggör hälsoläget och
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utvecklingen i länet, se bilagan ”Hälsotal i Jönköpings län”. Statistik som ligger
till grund för alla diagram finns också i bilagan. I texten nedan ligger fokus på
socioekonomiska skillnader i hälsa.
Socioekonomiska skillnader i hälsa i Jönköpings län

Trots att hälsan generellt har blivit bättre har skillnader mellan olika
socioekonomiska grupper inte minskat utan tvärtom ökat sedan mitten på 1980talet (Folkhälsorapport 2017). Spindeldiagrammen nedan åskådliggör skillnader i
hälsa och levnadsvanor mellan grupper med olika födelseländer respektive
sysselsättning i Jönköpings län. Observera att skillnaderna som redovisas inte kan
tolkas som orsakssamband.

Skillnader i hälsa utifrån födelseland

Födelseland har indelats i tre grupper; födda i Sverige, födda i övriga Europa,
födda i övriga världen. Ungdomar kategoriseras som utlandsfödd om man själv
eller båda föräldrarna är födda i ett annat land.

Figur X. Hälsotal utifrån födelseland.
Så här läser du figuren: Den grå ringen visar genomsnittet för personer födda i
Sverige (=värde 1). Ligger övriga punkter utanför den är värdet sämre jämfört
med genomsnittet, ligger den innanför är värdet bättre. Siffran på den linje som
gruppen hamnar anger hur många gånger sämre gruppen är jämfört med
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genomsnittet för personer födda i Sverige. Innanför hur mycket bättre (då tar man
1 – det värde som linjen anger).

Andelen med bra eller mycket bra självskattat allmänt hälsotillstånd är betydligt
högre bland vuxna födda i Sverige (78 procent) jämfört med födda i övriga
Europa (68 procent) respektive födda utanför Europa (64 procent). Bland
ungdomar i skolår 9 ses inte samma tydliga mönster, där mellan 81 och 83 procent
rapporterar bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd.
Den psykiska ohälsan har ökat under senare år och framför allt har ökningen
bland unga kvinnor uppmärksammats. Det tycks dock endast finns mindre
skillnader mellan ungdomarna med olika födelseländer. Andelen som känner sig
stressade mer än en gång i veckan varierar mellan 51 och 55 procent och andelen
som känt sig nere en gång i veckan eller oftare varierar mellan 30 och 37 procent.
Generellt ses en trend över tid endast i gruppen ungdomar med svensk bakgrund,
dvs. de som är födda i Sverige och har minst en förälder som är född i Sverige.
Andelen som rapporterar psykosomatiska besvär har ökat något i den gruppen.
Med psykosomatiska besvär avses huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen, om man
känt sig nere, varit irriterade eller på dåligt humör, känt sig nervös, känt sig
stressad och haft svårt att somna.

Figur Z. Andel ungdomar i skolår 9 som har minst två psykosomatiska symptom
mer än en gång i veckan fördelat på svensk och utländsk bakgrund.
Bland vuxna finns däremot större skillnader i psykisk hälsa mellan grupperna.
Andelen som rapporterar besvär av ängslan oro eller ångest är 27 procent bland
dem födda i Sverige, 36 procent bland dem födda i övriga Europa och 41 procent
bland dem födda i övriga världen.
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När det gäller rökning finns en minskande trend i alla grupper, där lägst andel
rökare finns bland ungdomar med bakgrund utanför Europa (7 procent), följt av
ungdomar med svensk bakgrund (9 procent) och med härkomst i övriga Europa
(10 procent) år 2015. För alkoholkonsumtion ser mönstret lite annorlunda ut då
ungdomar med bakgrund utanför Europa i lägre utsträckning har druckit alkohol
de senaste 12 månaderna, 22 procent jämfört med 29 och 30 procent i övriga
grupper. Dock ökade andelen något mellan de två senaste mätningarna.

Skillnader i hälsa utifrån sysselsättning

Figur X. Hälsotal utifrån sysselsättning

Andelen som rapporterar bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd skiljer sig
avsevärt mellan vuxna som arbetar, är arbetslösa respektive sjukskrivna. Att
betydligt färre i gruppen sjukskrivna skattar sitt allmänna hälsotillstånd som
bra/mycket bra (21 procent) är inte förvånande, men det gör även en betydligt
lägre andel i gruppen arbetslösa (58 procent) jämfört med gruppen som arbetar
(82 procent). Det finns skillnader också mellan ungdomar vilkas föräldrar arbetar,
är arbetslösa eller sjukskrivna. Ungdomar som har två arbetande föräldrar
rapporterar i högre utsträckning bättre allmän hälsa, 83 procent jämfört med 71
procent av ungdomar med minst en arbetslös förälder och 66 procent av dem som
har minst en sjukskriven förälder. Andelen ungdomar som mår bra eller mycket
bra har sjunkit i alla grupper över tid och något mer bland ungdomar som har
minst en arbetslös eller sjukskriven förälder.
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Figur X. Andel ungdomar i skolår 9 som mår bra eller mycket bra fördelat på
föräldrarnas sysselsättning och år.
Vuxna som arbetar och ungdomar med två arbetande föräldrar rapporterar också
bättre levnadsvanor och psykosomatisk hälsa än övriga grupper. Det är mindre
vanligt att man röker i skolår 9 om man har två arbetande föräldrar (8 procent) än
om man har minst en arbetslös (16 procent) eller sjukskriven förälder (14
procent). Det har skett en minskning över tid i andel som röker och skillnaderna
mellan grupperna har minskat. När det gäller alkoholkonsumtion har andelen som
druckit alkohol de senaste 12 månaderna minskat över tid. Det är en högre andel
bland ungdomar med minst en sjukskriven förälder som svarar att de har druckit
alkohol de senaste 12 månader (36 procent) jämfört med övriga grupper (29
procent). När det gäller den psykosomatiska hälsan har andelen ungdomar som
rapporterar sådana besvär ökat något över tid. Ökningen har skett i alla grupper,
men mest bland ungdomar som har minst en sjukskriven förälder.

Perspektiv: Process och produktion
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med
lägsta möjliga resursinsats. Vi fortsätter vårt intensiva förbättrings- och
utvecklingsarbete, genom en kontinuerlig utveckling av processer och arbetssätt.
För att skapa bästa möjliga resultat, behöver det finnas en gemensam bild av hur
systemet fungerar.
Bilden Region Jönköpings län som system (Figur X på sidan X) visar sambandet
mellan de olika delarna i systemet. I mitten beskrivs de processer som direkt
möter invånarnas behov. Processerna utgår från att skapa värde för invånarna.
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Överst finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och
prioriteringar. Nertill finns processer som behövs för att utveckla och stödja
verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är inte självklar;
verksamheter kan anses höra hemma i olika delar av bilden. Regiongemensamma
inriktningar för stödprocesserna beskrivs nedan.

Processorientering
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksamhet är utveckling och förbättring
av arbetssätt, genom ständiga förbättringar. Att kunna arbeta med ständiga
förbättringar förutsätter ett system med väl definierade processer och tydliga mål.
Så snart en process och är känd av medarbetarna och har ett visualiserat
måltillstånd finns möjligheter att göra den allt bättre med hjälp av ständiga
förbättringar. Genom en tydlig systematik i form av upprepade PGSA-cykler
(planera, göra, studera, agera) med alla medarbetare involverade kommer man allt
närmare målet.
Ju högre takten är för genomförda dokumenterade förbättringar enligt modellen
ovan, desto snabbare når man målet och därmed visionen.
Många av Region Jönköpings läns processer upprepas på flera håll i länet. För
bästa möjliga resultat krävs att dessa processer är lika i sin utformning och leder
till likartade resultat. Först då kan vi förenkla och förbättra för såväl externa som
interna kunder som processen är till för.
För att nå likartade länsövergripande processer behöver vi samverka över
organisatoriska gränser. En process spänner många gånger över flera
organisatoriska gränser och kräver därmed att alla involverade gemensamt gör
PGSA-cyklerna. En förbättring som genomförts på ett ställe i länet har inte nått
sin fulla potential förrän den också genomförts på andra ställen i länet där samma
arbete utförs. Modeller för länsövergripande processförbättring är en
nödvändighet för att vi ska kunna hålla jämna steg med omvärlden vad gäller
kundnöjdhet, kvalitet och resursförbrukning.
Inriktning för stöd- och serviceverksamheter
En betydande andel, cirka 20 procent, av Region Jönköpings läns samlade
verksamhet är olika typer av stöd- och servicefunktioner:









Upphandling samt utrustningsprojektering
Materialförsörjning
Läkemedelsförsörjning
Transporter
Administrativ service
Information och kommunikation
Hjälpmedelsservice
IT
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Vårdnära service
Lokaler
Medicinteknisk service
Miljö
Säkerhet
Sjukvårdsrådgivning
Kontaktcenter.

Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras
behov och bidra till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. För att skapa
utrymme för utveckling av välfärden krävs att dessa verksamheter i samråd med
sina kunder ständigt prövar möjligheter till effektivisering. Serviceverksamheterna
behöver kunna möta nya kundförväntningar och nya organisationsstrukturer på ett
likartat sätt. Viktiga utvecklingsområden är mer likartade processer, likartade
servicekoncept, likartad prissättning samt kostnads- och prestationsredovisning.
Benchmarking ska göras för att tillsammans med andra förbättra kvalitet och
kostnadseffektivitet.
Vårdnära service
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att
verksamheterna ska fungera. Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av
sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas
över till servicepersonal för rätt använd kompetens. Exempel på detta är
patientnära städning, måltidshantering, förråds- och textilhantering samt
patienttransporter.
Pilotprojekt och studier av vårdnära service visar att det finns flera fördelar, de
fem viktigaste är:






Frigöra tid för vården
Bättre möjligheter att rekrytera rätt personal
Ökad patientnöjdhet
Förbättrad lokalvård
Ökad status för vård- och serviceyrket

Vårdnära service är en viktig del i arbetet för rätt använd kompetens.
Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse

God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare,
medarbetare, samarbetspartners och andra intressenter behöver och vill veta. Vår
förmåga att kommunicera är avgörande för att vi ska kunna nå Region Jönköpings
läns strategiska mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region.
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Region Jönköpings län ska uppfattas som en kommunikativ organisation och i
dialogen med våra målgrupper måste vi hela tiden säkerställa att deras behov styr
valet av innehåll, kanal och kontaktyta.
Kommunikationen ska öka invånarnas kunskap om Region Jönköpings läns
verksamhet och ge möjligheter till insyn och delaktighet.
Medarbetarna ska uppleva att cheferna är kommunikativa; att de engagerar och
involverar medarbetarna och att de får rätt information i rätt tid genom ett känt
kommunikationssystem som de känner sig trygga med. Alla medarbetare har ett
eget ansvar att söka upp och ta del av information som är relevant för
verksamheten, men också att dela med sig och underlätta för andra att göra ett bra
jobb.
Såväl invånare som medarbetare ska ha ett högt förtroende för varumärket Region
Jönköpings län.
Digitalisering

Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla
enkla och användbara tjänster är avgörande för att kunna möta de förväntningar
som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och moderna
arbetssätt och på servicenivåer.
Informationssäkerhet och IT

Digitalisering kräver stöd i form av funktionella och effektiva IT-lösningar. Vi
strävar alltid efter nationell och regional samverkan för att nå standardiserade
arbetssätt, bättre e-hälsotjänster, effektivare administration och för att hushålla
med våra resurser. Gemensamma satsningar kan aktualiseras under planperioden.
Region Jönköpings län arbetar systematiskt med informationssäkerhet för att
skydda informationen. Ett aktivt arbete med informationssäkerhet är också viktigt
för förtroendet bland invånare och patienter. Från maj 2018 gäller EU:s nya
dataskyddsförordning (GDPR), vilket ställer nya och högre krav på
informationssäkerheten. IT-infrastruktur är den stabila grund som behövs för att
informationen ska kunna spridas på ett lättillgängligt och säkert sätt.
Med en gemensam nationell IT-infrastruktur underlättas integrationen mellan
system och tjänster. Det gör det enklare att utbyta information mellan olika
aktörer och system samt mellan patient och vårdgivare. Målet är att invånaren ska
få en bättre och mer sammanhållen vård oavsett vem som utför vården och att
aktörer som organisationer och företag ska kunna kommunicera med Region
Jönköpings län på ett effektivt sätt samtidigt som medarbetarna ska ha säkra och
arbetsbesparande verktyg.
Risk och säkerhet

Region Jönköpings risk- och säkerhetsarbete utvecklas kontinuerligt under
planperioden.
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Upphandlingsstrategi, inköp och upphandling

Region Jönköpings läns policy för upphandling av varor och tjänster slår fast en
upphandlingsstrategi som baseras på:








Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
Effektiva inköp
En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
En rättssäker offentlig upphandling
En upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för
verksamhetens effektivitet. Förutom bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta
pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn till intentionerna i Region Jönköpings
läns program för hållbar utveckling. Fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av
inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska
arbetet med ett mer standardiserat produktsortiment fortsätta samt det elektroniska
stödet i upphandling och i processen från beställning till betalning utvecklas.
Region Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna
ska ge så stora effekter som möjligt. För att säkra utvecklingen genomförs
benchmarking. Under planperioden ska några områden definieras där
innovationsvänlig upphandling ska främjas. Upphandling skapar förutsättningar,
beteende skapar resultat och för att säkerställa ett beteende som frigör pengar till
verksamheterna så är målet inom Region Jönköpings län för 2018 att mer än 90
procent av alla inköp ska göras utifrån tecknade avtal.
Strategiskt mål: Hållbar och kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktor: Rätt beteende
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Avtalstrohet inköp

Underlag från
inköpsavdelning

>90 % av alla inköp

Resultat 2015
93 % av alla inköp

Resultat 2016
94 % av alla inköp

Lokalförsörjning

Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en
förutsättning för att verksamheten ska kunna drivas på ett effektivt sätt. Hög
nyttjandegrad och effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för detta.
Sjukvården har lika hyressättning i länet för lika lokaltyp. Konkurrensutsatta
verksamheter har en marknadshyra. Genom samverkan med andra
landsting/regioner, Tekniska Högskolan vid Jönköpings University, Centrum för
vårdens arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola samt Sveriges
Lantbruksuniversitet, sker en aktiv kunskapssamverkan och
vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga rätt lokaler och effektivisera
byggprocessen. Viktiga områden är att se till att lokalerna är tillgängliga för alla

BUDGET
RJL 2017/83

och att satsningen på energisparåtgärder fortsätter för att nå mål som sätts i
program för hållbar utveckling, regionalt och nationellt. Inomhusklimatet är en
viktig arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och ombyggnad.
I Program för hållbar utveckling har redovisats behov av energisparåtgärder samt
åtgärder för att öka andelen förnyelsebar energi. Investeringsramen utvidgas med
30 miljoner kronor under 2017–2020 för att även inrymma projekt med byte till
förnyelsebara energikällor, till exempel solceller.
Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild hänsyn till behov att öka den
fastighetstekniska och installationstekniska säkerheten. Under 2018 och
kommande år sker flera större fastighetsinvesteringar inom de tre akutsjukhusen i
syfte att framtidssäkra lokalmässiga förutsättningar för en fortsatt god vård.
Kommunal utveckling

I och med regionbildningen bestämde länets kommuner att deras gemensamma
arbete med Kommunal utveckling blir en del i Region Jönköpings läns
verksamhet. Verksamheten finansieras av kommunerna och via externa
projektmedel.
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Hållbar utveckling
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är hälsofrämjande
och jämlik med barnens bästa i centrum. En hållbar utveckling innebär en
utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina.
Arbetet med hållbar utveckling styrs av Program för hållbar utveckling 2017–
2020. Programmet syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt
hållbart sätt nå vår vision För ett bra liv i en attraktiv region.
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Programmet har som mål att Region Jönköpings län till 2020 ska ha tagit
betydande steg för att säkerställa att verksamheten bedrivs i linje med en hållbar
utveckling. Till 2020 ska också arbetssätt ha utvecklats och kunskap tagits fram så
att åtgärder vidtas för att på längre sikt uppnå en hållbar utveckling. För
investeringar kopplade till programmet avsätts 30 miljoner kronor för perioden
2017-2020.
Region Jönköpings län bidrar också i det regionala utvecklingsuppdraget till att de
nationella miljökvalitetsmålen nås samt verkar för skydd av ändliga resurser som
åkermark och grundvatten. Vi arbetar aktivt för att skydda Vättern som
dricksvattentäckt och naturområde och motsätter oss därmed gasborrning och
gruvbrytning samt försvarsmaktens övningar i området.
Program för hållbar utveckling 2017–2020 omfattar fyra framgångsfaktorer:
 Vi är klimatsmarta
 Vi använder våra resurser klokt
 Vi är socialt hållbara
 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Framgångsfaktor Vi är klimatsmarta

Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria,
har negativa utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Att vara klimatsmart innebär att vi bidrar till en minskad klimatpåverkan och tar
vårt ansvar för att jorden ska nå det internationella målet med en
temperaturökning på maximalt 1,5 grader. Men oavsett om målet på 1,5 grader
kommer att uppnås eller inte, måste vi klimatanpassa vår verksamhet och minska
vår klimatpåverkan. Det finns en tydlig koppling mellan ökad medeltemperatur på
jorden och negativa sociala konsekvenser. Därför är det viktigt att vi arbetar med
klimatfrågor även ur ett socialt perspektiv.
Grundorsaken till klimatpåverkan är att vi tar upp kol, olja och naturgas från
berggrunden och då bryter då mot hållbarhetsprincipen om att inte systematiskt
öka förekomsten av ämnen från berggrunden.
Den klimatpåverkan som vår verksamhet ger upphov till kommer från många
olika håll. Vi har stor klimatpåverkan från till exempel arbetspendling, vår
energianvändning, kollektivtrafiken och tjänsteresor. Utöver dessa har vi
påverkan från vår materialanvändning av till exempel engångsmaterial, livsmedel,
jordbruk och varutransporter.
Klimatanpassning innebär till exempel att sjukvårdens kunskap om värmeslag och
nya sjukdomar behöver öka, att vi klarar problem med dricksvattenförsörjningen
och att våra sjukhusområden och övriga områden kan hantera mycket häftiga så
kallade hundraårsregn som bedöms öka.
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Mål år 2020
1. Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i Region
Jönköpings läns verksamheter ska öka under programperioden.
2. Energieffektiviteten ska öka i vår verksamhet.
Klimatpåverkan från våra egna transporter ska minska.
Framgångsfaktor: Vi använder våra resurser klokt

Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar
resurser från kommande generationer utan istället verkar för cirkulär ekonomi
när det gäller varor och tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva och fria
från farliga ämnen.
Klokt resurstänkande handlar om att använda resurser på ett effektivt och hållbart
sätt. Med resurser menas både ekonomiska resurser såväl som naturens resurser.
Vissa resurser är förnyelsebara medan andra inte är det. Om vi ska använda icke
förnyelsebara resurser ska dessa hanteras i slutna kretslopp så att kommande
generationer också kan använda dem.
Här finns två av hållbarhetsprinciperna med att inte systematiskt tillföra ämnen
från samhällets produktion eller systematisk undanträngning av naturen med
fysiska metoder. Resursanvändningen ska inte bryta mot dessa villkor.
Resursanvändningen ska ske på ett effektivt sätt och är en viktig fråga för våra
verksamheter. Väl använda resurser inom vår verksamhet ger en minskad
miljöpåverkan, god ekonomi och ökad nytta för våra uppdragsgivare.
Mål 2020
1. Vi ska ha utvecklat långsiktigheten i våra beslut samt ha fokuserat på
livscykelkostnaden vid investeringar och upphandlingar.
2. Vår material- och livsmedelsförsörjning ska bidra till ett hållbart
samhälle.
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, ska främja ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning
av verksamheten.
1. Vårt matsvinn ska minska med 10 procent jämfört med 20151.

Framgångsfaktor: Vi är socialt hållbara

Matsvinnet är mycket lågt idag, bland de lägsta i Sverige idag vilket betyder att ytterligare
åtgärder krävs inom hela verksamheten, inte bara köken.
1
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Som en socialt hållbar organisation agerar och samverkar vi med vår omvärld på
ett sådant sätt att vi har en positiv påverkan för människor, både i vår närhet och
på andra håll i världen.
Social hållbarhet är en av de fyra hållbarhetsprinciperna och handlar om mångfald
och tillit i samhället och alla människors möjlighet till hälsa, inflytande,
kompetens, opartiskhet och mening. Det omfattar mänskliga rättigheter,
likabehandling, tillgång till sjukvård, skäliga arbetsvillkor, möjlighet att engagera
sig i samhället, möjlighet till kompetensutveckling och en mening med att finnas.
Vår utgångspunkt är att människor med olika bakgrund, färdigheter och
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.
Region Jönköpings län arbetar efter FN:s Barnkonvention och FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Vi som region har en direkt påverkan på invånarnas möjlighet till hälsa genom
vårt ansvar för folkhälsa och sjukvård, regional utveckling genom arbetet med den
regionala utvecklingsstrategin (RUS), kompetensutveckling genom våra
folkhögskolor och naturbruksgymnasier, existentiella frågor genom vår
kulturverksamhet och genom skäliga arbetsvillkor hos de som tillverkar de varor
och tjänster vi köper in. Allt detta utifrån att människors lika rättigheter och värde
erkänns och respekteras.
Som organisation har vi flera grundläggande värderingar som leder till en hållbar
organisation och hållbar utveckling. Kundorientering medför att vi ska skapa
värde för de som vi finns till för – våra kunder. För att göra detta behöver vi ett
engagerat ledarskap, allas delaktighet och mångfald. Här framstår även samverkan
både internt och externt som avgörande för att nå framgång i detta arbete. För att
vara långsiktigt framgångsrik i detta arbete har vi som arbetsgivare en viktig roll i
att skapa de rätta förutsättningarna för både dem vi är till för, våra medarbetare
och samverkanspartner.
Mål 2020
1. Vi ska arbeta för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners
och inom organisationen. Det innebär till exempel att vi arbetar med
vision, värderingar, mål, policyer och riktlinjer, att det finns en ”vikänsla” i organisationen och goda och stödjande relationer med
samarbetspartners och mellan olika enheter och nivåer.
2. Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av mångfald.
3. Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av
likabehandling med samma rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
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4. Integration; verksamheten och arbetsplatsen ska aktivt främja
integration inom ramen för strategier, planer, program och dylikt. Vår
verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett
normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö

En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljöoch hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett
framgångsrikt arbete med folkhälsan.
En sund livsmiljö är en miljö fri från ämnen som är negativ för vår hälsa och för
de naturliga kretsloppen. En sund livsmiljö handlar också om biologisk mångfald
och en miljö som bidrar till en god psykisk hälsa. Det innefattar alla de tre
hållbarhetsperspektiven; sociala förhållanden, ekonomiska villkor och
miljöhänsyn.
Här finns tre av hållbarhetsprinciperna med att inte systematiskt tillföra ämnen
från samhällets produktion, systematisk undanträngning med fysiska metoder och
den sociala hållbarhetsprincipen utifrån hälsa.
Folkhälsa och sjukvård är en stor del av vår verksamhet och ligger i linje med att
arbeta för en sund livsmiljö. Det handlar om det vi kan påverka själva, som hur vi
använder kemiska produkter, hur vi förskriver läkemedel, hur vi transporterar
personer och varor samt hur vi anlägger grönytor. Men det handlar också om att
skapa en sund livsmiljö där de varor tillverkas som vi använder i vår verksamhet,
till exempel läkemedel, livsmedel, IT-utrustning, sjukvårdsmaterial och textilier.
Mål 2020
1. Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från
kemikalier i produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
2. Inriktningen är att vi i första hand ska välja ekologiska livsmedel som
uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övriga
livsmedelskrav. I andra hand ska vi välja livsmedel som uppfyller
svenska krav avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I tredje
hand ska vi välja ekologiska livsmedel.
3. Vi ska genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuda
hälsosamma val i våra restauranger och caféer.
4. Vi ska ha en effektiv läkemedelsanvändning. Kunskapen om
läkemedelsanvändning i vår organisation ska vara god när det gäller
hälsoeffekter, miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet det
används och där läkemedel produceras.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Mer än 20 års arbete med organisatoriskt lärande visar betydelsen av lärande och
ständiga förbättringar i service och processer. Innovationer och nya arbetssätt
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växer fram genom att många är motiverade för, och engagerade i, ett ständigt
pågående utvecklingsarbete. Detta är möjligt när alla medarbetare och chefer ges
förutsättningar att bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin kompetens.
Grundläggande i chef- och ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån
behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Därför
engageras alla medarbetare i lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina
verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och
sin egen kompetens. Förnyelse och innovationer uppmärksammas särskilt.
Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt viktigare delar i
utvecklingsarbetet.
Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att
erfarenheter från olika lokala förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela
organisationen. För att utveckla det övergripande ledningssystemet arbetar vi med
kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
Lärande och innovation
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras på fyra principer:





Lärande är nyckeln till utveckling och förbättring.
Förbättring går på bredden och djupet.
Förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare.
Genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på
Region Jönköpings läns tjänster.

Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att




behålla det som fungerar bra i nuet och säkra dess uthållighet
förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar
finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse.

Kraftsamling
I takt med de förändringar som sker i omvärlden ska Region Jönköpings län stärka
och förnya verksamheten för att nå bättre folkhälsa och bättre vård till lägre
kostnader.
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Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och ett riktat arbete inom avgränsade
områden i hela verksamheten. Inom hälso- och sjukvård görs översyn av olika
specialistområden för att skapa en jämlik vård. Arbetet leder till vissa strukturella
ändringar som nivåstrukturering eller minskning av vårdplatser i de fall där
vården, i bättre form, kan ges i det egna hemmet. Utgångspunkten för arbetet är
folkhälsa och partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på att minska
”slöseri” och nya arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Utveckling av
nya arbetssätt, fokus på hälsa och egenvård liksom Rätt använd kompetens (RAK)
och digitalisering är viktiga delar i planerna.
Behovet av fortsatt kraftsamling i hälso- och sjukvården förstärks av den
demografiska utvecklingen under kommande år samt att kostnaderna överstiger
budgeten. Vår nettokostnad ligger dock på riksgenomsnittet jämfört med andra
landsting och regioner. Utgångspunkten är att arbeta med det som skapar värde
för invånarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, för bättre hälsa,
bättre vård och lägre kostnader.
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Kap 2b Planeringsförutsättningar och
regiongemensamma inriktningar
Perspektiv: Ekonomi
Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning, både
ur ett verksamhetsperspektiv (ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet)
och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och uthållig finansiering).
Kostnadseffektiv verksamhet
Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling ska uppnås
med lägsta möjliga resursinsats. För en bra styrprocess krävs att olika
verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl planering
som genomförande och uppföljning. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet uppnås genom god måluppfyllelse där tjänsten producerats med en
hög produktivitet. Se figur X: Styrprocess för ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet.
Figur X: Styrprocess för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

1
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Finansiellt mål
Målet för den finansiella styrningen är att nå och behålla sådan styrka i ekonomin
att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Varje generation bör bära
kostnaderna för den service som den beslutar om och själv konsumerar. Hur stort
resultat som krävs bedöms i första hand utifrån behov av investeringar i
fastigheter och inventarier.
Region Jönköpings län ska klara att finansiera reinvesteringar och nyinvesteringar
i fastigheter och inventarier med egna medel. Under perioden 2004–2014 klarade
Region Jönköpings län att egenfinansiera investeringarna. För att säkra god
hushållning ur ett finansiellt perspektiv, ska följande finansiella mål nås:
•

Investeringar ska över en tidscykel om tio år egenfinansieras.

Nästa period för egenfinansiering av investeringar omfattar åren 2015–2025.
Första åren i perioden gav, med högre årsresultat än budgeterat i kombination med
en något lägre investeringsnivå än planerat, ett överskott i egenfinansieringen.
2018-2020 bedöms investeringsutgifterna uppgå till i genomsnitt cirka 1 240
miljoner kronor per år. Då planmässig avskrivning på befintliga
anläggningstillgångar i genomsnitt över perioden genererar ett utrymme på cirka
470 miljoner kronor, krävs ett årligt resultat på cirka 670 miljoner kronor för att
egenfinansiera investeringsprogrammet för dessa tre år. Detta är en mycket hög
genomsnittlig resultatnivå, som inte kan uppnås under 2018-2020. Det kommer
därför under hela egenfinansieringsperioden att vara nödvändigt med restriktivitet
vad gäller beslut om tillkommande investeringar, och på så vis begränsa
investeringsprogrammet/utgifterna, för att klara periodens mål om
egenfinansiering.
Pensionsskuld
Den 31 december 2016 uppgick Region Jönköpings läns pensionsåtagande till 8,5
miljarder kronor. Pensionsåtagandet regleras i huvudsak genom tre avtal: PA-KL,
KAP-KL och AKAP-KL. Avkastningen på de samlade finansiella tillgångarna på
6,2 miljarder kronor täcker inte hela kostnaden för att värdesäkra
pensionsåtagandet vilket innebär en årlig finansiell kostnad.
Kostnaden gällande den förmånsbestämda ålderspensionen väntas öka de närmsta
åren för många kommuner och landsting. Ökningen beror främst på:
•

•

Riksdagens beslut om förändrat beräkningssätt för inkomstbasbelopp från
och med 2017 vilket innebär att den allmänna pensionen från staten
sjunker och kostnaderna för sektorns förmånsbestämda ålderspension ökar
i motsvarande mån.
Löneökningar på grupper som har lön strax under eller över 7,5
inkomstbasbelopp (cirka 37 000 kr/mån) gör att flera får del av den
förmånsbestämda pensionen.
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Kostnaden för den förmånsbaserade pensionen kommer att variera mellan åren
under planperioden beroende på att inkomstbasbeloppets ökning är olika.
Finansiella förutsättningar
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar för att tillgodose medborgarnas
behov beror i huvudsak på
•
•
•
•
•

befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket
samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag
statens transfereringar
avgiftsnivåer
skattesats.

Befolkningsutveckling i länet

Befolkningsutvecklingen påverkar behov och efterfrågan på tjänster. Den har
också betydelse för intäkterna, eftersom bidrag från systemet för
kommunalekonomisk utjämning baseras på invånarantal. Den 31 december 2016
hade länet Den 31 december 2016 hade länet 352 735 invånare – en ökning med 4
898 invånare jämfört med 2015. Under 2016 ökade befolkningen i länets samtliga
kommuner. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 14 839
personer eller 4,2 procent. Ökningen i riket under samma period är 5,4 procent.
Det innebär en lägre andel av olika statliga bidrag. Länets invånarantal motsvarar
3,53 procent av Sveriges befolkning.
Sveriges Kommuner och Landstings bedömning augusti 2017 av samhällsekonomin

Den svenska ekonomin har utvecklats överraskande starkt under första halvan av
2017. Under resten av 2017 väntas utvecklingen för svensk ekonomi dämpas
något. För hela 2017 förväntas en ökning av BNP, kalenderkorrigerat, med 3,3
procent vilket kan jämföras med en ökning på 2,9 procent 2016. För 2018 är
prognosen för BNP en ökning med 2,3 procent.
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och
skatteunderlaget fortsätter att växa i relativt snabb takt 2017 och 2018. Antalet
arbetade timmar beräknas öka med 1,1 procent 2017 och 2018. Det reala
skatteunderlaget (efter justering för ändrade priser och löner) ökar i ungefär
samma takt.
Från och med 2019 förutsätts den svenska ekonomin återgå till konjunkturell
balans. Det innebär BNP-ökningar på 1,4 procent årligen, vilket är något svagare
än utveckling i genomsnitt under de senaste decennierna. För 2019 och 2020
beräknas antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin inte öka alls.
Tabell X: Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen (SKL augusti 2017)
% -förändring

2016

2017

2018

2019

2020

BNP (kalenderkorrigerad)

2,9

3,3

2,3

1,4

1,4
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Sysselsättning – timmar
Timlön (konjunkturlönestatistik)
Konsumentpriser (KPIF-KS)

1,7
2,4
1,3

1,1
3,0
2,0

1,1
3,1
1,7

0,0
3,4
1,9

0,0
3,4
2,0

Skatteunderlag

5,0

4,3

4,1

3,6

3,5

Generella statsbidrag och utjämning

Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för
kommunalekonomisk utjämning och bidraget avseende läkemedelsförmånen.
Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla landsting och regioner att kunna tillhandhålla sina invånare
likvärdig service oberoende av länsinvånarnas inkomster och andra strukturella
förhållanden.
Systemet för kommunalekonomisk utjämning omfattar
•
•
•

inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 115
procent)
mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- och sjukvård, glesbygd,
befolkningsförändringar, kollektivtrafik, strukturella löneskillnader)
regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering).

Sedan 2017 fördelas 10 miljarder kronor till kommuner och landsting, dessa kallas
välfärdsmiljarderna. Dessa fördelas i två delar; en generell del utifrån antal
invånare, en modellberäknad del utifrån antal asylsökande och nyanlända.
Andelen som fördelas i den modellberäknade delen kommer successivt att minska
under perioden 2018–2020, till att allt fördelas generellt utifrån antal invånare från
och med 2021. För Region Jönköpings län innebär det för båda delarna 97
miljoner kronor 2018.
Tabell X: Generella statsbidrag och utjämningsbidrag (miljoner kronor)

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Införandebidrag
Regleringsavgift/bidrag 1)
Läkemedelsbidrag
Välfärdsmiljard flyktingvariabler (BP16, BP17)
Summa
1)

Utfall Prognos Budget
2016
2017
2018

Plan
2019

Plan
2020

1 543
-270
8

1 648
-292
0

1 686
-319
0

1 747
-321
0

1 809
-333
0

-131

-140

-169

-181

-201

841
54
2 045

902
61
2 179

960
65
2 223

1 013
47
2 305

1 064
28
2 367

Avser generellt statligt stöd och reglerar ändringar i skattelagstiftning, tillämpning av finansieringsprincip med mera

Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 22 år, är utifrån
finansieringsprincipen kompenserad i regleringsavgiften/bidraget.
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Kostnadsutjämning

För 2018 beräknas Region Jönköpings läns bidrag till kostnadsutjämningen bli
319 miljoner kronor för gynnsam struktur
Region Jönköpings läns bidrag till kostnadsutjämning innebär för hälso- och
sjukvård att våra nettokostnader utifrån strukturella förhållanden förväntas ligga
en halv procent under genomsnittlig kostnad i riket (index 99,5 %).
Tabell: Faktisk nettokostnad per invånare 2016
Riket

Hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel)
varav tandvård (exkl. läkemedel)
Regional utveckling totalt
varav trafik och infrastruktur
Verksamhetens nettokostnad totalt

Region
Jönköpings
län

Region Jönköpings
läns index i
förhållande till riket

25 245

24 633

97,6%

593

666

112,3%

2 931

2 957

100,9%

2 290

2 240

97,8%

28 176

27 590

97,9%

Statsbidrag för läkemedel

Genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har landstingen ersatts med ett särskilt statsbidrag för kostnaden för
läkemedelsförmånerna. Från och med 2017 finns ett treårigt avtal.
Statsbidraget fördelas till landstingen enligt en behovsmodell som är baserad på
befolkningsstruktur och socioekonomi. Mycket kostsam läkemedelsbehandling
för vissa sjukdomar, som är ojämnt fördelade mellan landstingen, finansieras
solidariskt av landstingen.
Statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånerna är ett
specialdestinerat statsbidrag. Region Jönköpings läns bidrag för läkemedel
beräknas för 2018 uppgå till 960 miljoner kronor.
Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården

Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag/
projektbidrag. Följande tabell redovisar vilka riktade statsbidrag som beräknas
för 2018 och som är beaktade som finansiering i flerårsplanekalkylen för 2019–
2020. För de flesta av statsbidragen tecknas så kallade överenskommelser mellan
Sveriges Kommuner och Landsting och staten där det regleras hur statsbidragen
ska fördelas, användas och hur resultaten av arbetet återrapporteras.
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Tabell x Riktade statsbidrag 2017–2020 (miljoner kronor) för hälso- och sjukvård,
beaktade i budget och flerårsplan

miljoner kronor
Hälso- och sjukvård
Jämlik cancervård
Professionsmiljarden
Stöd till riktade insatser inom psykisk ohälsa
Kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess
Försäkringsmedicinska utredningar
Kvinnors hälsa, förstärkning primärvården
Kvinnosjukvård, förlossningsvård
Råd och stöd LSS
Tolktjänst
Summa hälso- och sjukvård:

Överenskommelse Prognos Budget
stat/SKL 2017
2018

Plan
2019

Plan
2020

Ja
Ja
Ja

14,4
33,7
19,4

14,4
33,7
14,1

14,4
33,7
14,1

14,4
33,7
14,1

Ja

41,4

43,0

43,0

43,0

Ja
Ja
Ja

5,0
4,1
23,8
3,3
2,6
147,7

4,1
20,2
3,3
2,6
135,4

4,1
20,2
3,3
2,6
135,4

4,1
20,2
3,3
2,6
135,4

De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvård är i de flesta fall knutna till en
överenskommelse som tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting. I överenskommelsen regleras vilka insatser landsting och regioner ska
göra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska återredovisas. I
flerårsplanekalkylen ingår samtliga bidrag i finansieringen utifrån förutsättningen
att Region Jönköpings län erhåller fullt bidrag.
Regionskatten

Region Jönköpings läns utdebitering 2017 är 11,26 kronor. Den genomsnittliga
skattesatsen i riket 2017 är 11,42 kronor. Om hänsyn tas till landstingens olika
kostnadsansvar för hemsjukvård, kollektivtrafik, färdtjänst med mera (den så
kallade justerade skattesatsen), är skattesatsen 37 öre lägre än genomsnittet för
riket.
En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten
hålls på en långsiktigt hållbar nivå.
Tabell X Genomförda skatteförändringar sedan 2011
År

Förändring

Skattesats

2015

”Skatteväxling” region med mera

+0,05

11,26

2014

Skatteväxling av färdtjänst

+0,15

11,21

Höjd utdebitering

+0,40

2013

Skatteväxling av hemsjukvård

-0,34

10,66

2012

Skatteväxling av trafik

+0,33

11,00
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2011

10,67

Finansiella intäkter/kostnader

De finansiella tillgångarna beräknas vid 2017 års utgång uppgå till 6,3 miljarder.
Årsavkastningen för åren 2017–2020 beräknas uppgå till 4,2 procent vilket
motsvarar cirka 225 miljoner kronor år.
Pensionsskulden vid 2017 års utgång beräknas uppgå till 8,6 miljarder kronor och
beräknas öka till 9,4 miljarder kronor 2020. Kostnad för värdesäkringen på
pensioner beräknas öka från 250 miljoner kronor 2017 till 360 miljoner kronor
2020.
Minskade finansiella intäkter från finansiella tillgångar samtidigt som kostnaderna
för värdesäkring av pensioner ökar innebär att finansnettot kommer att försämras
under planperioden.
Finansiell bedömning 2018–2020
För en långsiktigt och finansiell hållbar utveckling är Region Jönköpings län
finansiella målsättning att över tid uppnå ett finansiellt resultat som ger
förutsättning för egenfinansiering av investeringar.
Föreliggande resultatbedömning och bedömning kring möjlighet av
egenfinansiering av investeringar baseras på följande förutsättningar.




verksamhetens nettokostnad för 2018–2020 är en uppräkning av 2017 års
budget utifrån av SKL bedömd pris- och löneförändring.
skatteintäkter och kommunal utjämning/statsbidrag utifrån SKL:s
bedömning augusti 2017
utgiftsramar för 2018–2020 har förstärkts med sammantaget 35 miljoner
kronor, utgiftsförändringar redovisas i tabell nedan.
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Tabell X: Specificerade utgiftsförändringar 2018-2020 (miljoner kronor)

Förändring jämfört med Budget 2017

2018

2019

2020

Specialiserad somatisk vård
Projekt, asylmedel från 2016

-1,9

-1,9

-1,9

Specialiserad psykiatrisk vård
Tillnyktringsenhet
Projekt, asylmedel från 2016

0,0
-0,3

3,7
-0,3

3,7
-0,3

0,0

2,0

2,0

Summa Nämnden för folkhälsa och sjukvård

-2,2

3,5

3,5

Regionstyrelsen
Gemensamma kostnader
Projekt, asylmedel från 2016
Yrkesskickliga sjuksköterskor för senare utfördelning
Natttjänstgöring ssk och usk för senare utfördelning
Extratjänster för senare utfördelning
Summa Regionstyrelsen

-2,1
7,0
12,0
0,5
17,4

-2,1
7,0
12,0
0,5
17,4

-2,1
7,0
12,0
0,5
17,4

Regional utveckling
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet (ANA)
Utbildning
Projekt, asylmedel från 2016
-4,0

-4,0

-4,0

Folkhälsa och sjukvård
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Primärvård

Övrig hälso- och sjukvård
Katastrof- och krisberedskap inkl. TIB
Tandvård

Kultur
Projekt, asylmedel från 2016

-1,8

-1,8

-1,8

Summa ANA

-5,8

-5,8

-5,8

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)
Trafik
Kollektivtrafik - utbyggnad
Projekt, asylmedel från 2016

25,0
-5,0

25,0
-5,0

25,0
-5,0

Summa TIM

20,0

20,0

20,0

29,4

35,1

35,1

SUMMA
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Tabell X: Resultatbedömning – (miljoner kronor)

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Kommunal utjämning o statsbidrag
Finansnetto

Budget

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

-10 089
8 100
2 136
23

-10 485
8 456
2 223
6

-10 804
8 759
2 305
-100

-11 288
9 063
2 367
-142

170

200

160

0

Resultat

I delårsrapport 2 2017 är prognosen för årets resultat 260 miljoner kronor mot
budgeterade 170 miljoner kronor. Inom hälso- och sjukvården har den
specialiserade somatiska vården sedan 2014 haft ett tydligt uppdrag att anpassa
kostnaden till lagd budgetram. För att lyckas med det har det krävts åtgärder
motsvarande cirka150 miljoner kronor. Stora delar av uppdraget har genomförts.
Obalanser mot budget finns inför 2018 inom den regiondrivna primärvården samt
Länstrafiken. Lagd flerårsplan förutsätter att samtliga områden är i budgetbalans.
Tabell X: Egenfinansiering av investeringar 2015 – 2020 (miljoner kronor)

Resultat
Avskrivningsmedel
Egna medel
Investeringar
Brist(-)/sparande

Utfall
2015

Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

392
369
761

316
386
702

260
393
653

200
419
619

160
472
632

0
531
531

-338
423

-613
89

-770
-117

-1070
-451

-1500
-868

-1150
-619

Utifrån bedömningen av resultat, investeringar och därmed egenfinansiering
saknas under perioden utrymme för utgiftsökningar och restriktivitet i beslut om
nya investeringar kommer att vara nödvändig. Resultatnivån behöver höjas för
slutet av planperioden för att leva upp till utgångspunkten om långsiktig och
uthållig finansiering.
Finansiell utblick mot 2030
De senaste tjugo åren har det varit en förhållandevis god balans i den
demografiska utvecklingen. De åldersgrupper som är i arbete och därmed bidrar
till finansiering av välfärden har växt i ungefär samma takt som de behov som den
demografiska utvecklingen har gett. Trots det har välfärdssektorn haft stora
utmaningar att klara en verksamhet och ekonomi i balans. Region Jönköpings län
9
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har sedan början av 2000-talet varje år ökat kostnadsmassan utöver pris- och
löneökningar, det vill säga en volymökning.
Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren kommer däremot att
innebära en mycket stor utmaning för välfärdssektorn i hela Sverige. Enligt
befolkningsprognosen kommer Jönköpings län att ha cirka 390 000 invånare år
2030, en ökning med nästan 40 000 invånare. Det som kommer att utmana
välfärdssektorn är att de åldersgrupper som ökar mest är de yngre och de äldre.
Åldersgrupperna som vi idag räknar till de som arbetar, 20-64 år, ökar visserligen
också men inte alls lika mycket.
Staten, kommuner och landsting/regioner påverkas på olika sätt av den
demografiska utvecklingen fram till 2030. För att konkretisera hur Region
Jönköpings läns verksamhet och därmed intäkter och kostnader påverkas har en
långtidsprognos tagits fram.
I nettokostnadsprognosen ligger befolkningsprognosen som bas, till denna har
lagts dagens verksamhetskostnader utifrån hur dagens invånare konsumerar
Region Jönköpings läns tjänster beroende på ålder och kön. Detta ger en
framskrivning av nettokostnaderna utifrån att all verksamhet bedrivs och
konsumeras på samma sätt som idag, det vill säga demografiutvecklingen får fullt
genomslag.
Även för prognosen över skatteintäkter och statsbidrag ligger
befolkningsprognosen som bas för hur skatteintäkter med mera utvecklas under
perioden. Utöver detta har en del schablonmässiga bedömningar gjorts för att
skapa en komplett kalkyl.
Långtidsprognosen visar tydligt att Region Jönköpings län inte kan låta
nettokostnadsutvecklingen följa den demografiska utvecklingen och fortsätta att
öka i volym. Intäkterna kommer inte att utvecklas i den takten att det blir möjligt.
Den andra faktorn som gör att kostnadsutvecklingen i prognosen aldrig kan bli
verklighet, utöver att intäkterna inte kommer att räcka till, är att det inte kommer
att finnas tillgång till så många att anställa i verksamheten.
Det som kommer att behövas är en omställning i verksamheten som gör att
Region Jönköpings län klarar att leverera verksamhet inom hälso- och sjukvård
och regional utveckling till ett större invånarantal med samma totalvolym som
dagens verksamhet har.
Hela välfärdssektorn står inför samma utmaning och faktorer som kan bidra till
lösningar är sannolikt digitalisering, ett längre arbetsliv och invandring.
Inriktningen för Region Jönköpings läns verksamhet är att göra en stor
förskjutning från specialiserad vård till primärvård. Målsättningen är att
primärvården ska utgöra 30 procent av hälso- och sjukvården år 2030. Utifrån
dagens kostnadsläge innebär det en förflyttning av verksamhet motsvarande 50-60
10
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miljoner kronor årligen under perioden 2018-2030. En sådan förflyttning
illustreras i diagram nedan.
Diagram x: Verksamhetens nettokostnad i fasta priser, faktiskt utfall 2010-2016
med prognos för åren 2017-2030.
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Kap 3 Folkhälsa och sjukvård inklusive tandvård
Folkhälsa och sjukvård
Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är en av Sveriges bästa, med topplaceringar när det
gäller både kvalitet och tillgänglighet. Målet är bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en
bättre och jämlik vård. De som behöver vård ska få det, utan onödig väntan, och de som har
störst och mest akuta behov ska alltid komma först.

______________________________________________________________
Hälso- och sjukvården ska utgå från människorna i vårt län; Esther, Britt-Marie,
Sigge och alla andra nästan 354 000 invånare. Från deras behov, önskemål och
förutsättningar. En personcentrerad vård i partnerskap mellan patient och
vårdgivare.
Primärvården är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det
självklara valet för invånarna när de har behov av hälso- och sjukvård.
Förflyttningen från sluten till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från
vård till hälsofrämjande insatser är påbörjad, men det är fortfarande mycket som
behöver ske innan skiftet är klart och hälso- och sjukvården är framtidssäkrad.
Arbetet får inte tappa fart och målet behöver bli tydligt och mätbart. Därför är vår
nya målsättning: år 2030 ska primärvården stå för 30 procent den totala hälso- och
sjukvården.
Även om hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län rankas högt jämfört med
andra regioner och landsting, saknas det inte utmaningar. En av de stora
utmaningarna är den ökade psykiska ohälsan. De som mår sämst är kvinnor, barn
och unga. Psykisk ohälsa leder många gånger till andra sjukdomar och problem,
både för den enskilda människan och för närstående. Arbetet med att tidigt
upptäcka och behandla psykisk ohälsa måste intensifieras. Utöver nuvarande stöd,
utredning och behandling av lätt till måttlig psykisk ohälsa kommer
vårdcentralerna nu kunna ansöka om ett tilläggsuppdrag att driva specialiserad
psykiatrisk öppenvård. Detta är ett steg mot att de som mår dåligt psykiskt får en
enkel väg in till stöd och hjälp, och få adekvat hjälp i ett tidigt skede.
På samma sätt som förflyttningen mot mer primärvård och hälsofrämjande
insatser är avgörande för att framtidssäkra hälso- och sjukvården är det avgörande
med en mer personcentrerad vård som har en helhetssyn, för att klara nuvarande
och kommande utmaningar. Det finns fortfarande trösklar inom hälso- och
sjukvården, både mellan kommun och region och mellan olika delar av Region
Jönköpings läns verksamhet. Dessa trösklar måste arbetas bort så att hälso- och
sjukvården blir sömlös. Frågan: Vad är bäst för Esther? ska genomsyra all
verksamhet. Hälso- och sjukvården ska alltid utgå från hela människan och ske i
partnerskap med patienten. Patienten och dess närstående ska vara involverade
och engagerade, och vara en del i vårdteamet. Speciellt viktigt är detta för dem
som har stora behov.
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Region Jönköpings län har sedan tidigare målet att vara bästa plats att växa upp
på. Ett mål som sätter fokus på hur viktigt arbetet med och för våra barn och unga
är. Nu sätter vi ett mål till: detta ska vara bästa plats att åldras på. Länets äldre och
deras anhöriga ska känna trygghet och tillit till att de får stödet och vården när de
behöver den. Hälsa genom hela livet och för hela livet.

Bra folkhälsa
Region Jönköpings län arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet,
genom att främja hälsa och förebygga sjukdom och skador. Folkhälsoarbetet
bygger på samverkan med olika samhällsaktörer, som länets kommuner,
myndigheter, organisationer och civilsamhälle. Verksamheterna inom såväl hälsooch sjukvård som regional utveckling är viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till
arbete och utbildning, samt tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder
mycket för befolkningens hälsa.
Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar
del i all vård och behandling. Frågor om levnadsvanor och den psykiska hälsan
ska ingå naturligt i varje patientmöte, utifrån en helhetssyn på personen.
Patienterna ska få behovsanpassat stöd att ändra ohälsosamma levnadsvanor.
Underlag som beskriver variationen i befolkningens hälsa på kommunnivå
används som prioriteringsgrund för kommunsamverkan. Ansvaret för insatserna
är fördelat mellan olika aktörer och nivåer i samhället. Verksamheterna inom
såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling bidrar.
Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik hälsa och
ett bra liv i Jönköpings län, är antagen av Region Jönköpings län och länets
kommuner. Handlingsplanen omfattar tre strategiska mål med sikte på år 2025
och nio handlingsområden med prioriterade aktiviteter som revideras vart annat
år:
Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning
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1. Statistik och analys
2. Medborgarmedverkan
3. Hälsoekonomi
4. Förbättringsarbete och forskning
Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt
5. Samverkan och samlärande
Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet
6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
7. Försörjning och sysselsättning
8. Samhällsplanering och närmiljö
9. Äldres livsvillkor och hälsa
Verksamheterna inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling är
viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, samt tillgängliga
fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för hälsan. Förebyggande insatser ska
genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och
behandling. Frågor om levnadsvanor och den psykiska hälsan ska ingå naturligt i
varje patientmöte, utifrån en helhetssyn på personen. Patienterna ska få mer stöd
att ändra ohälsosamma levnadsvanor.
God hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården ska vara
 personcentrerad – vården ges med respekt och lyhördhet för individens
specifika behov, förväntningar och värderingar
 tillgänglig och ges i rimlig tid – ingen patient behöver vänta oskälig tid på
de vårdinsatser som hen har behov av
 jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla utifrån
behov
 kunskapsbaserad och ändamålsenlig – vården bygger på vetenskap och
beprövad erfarenhet
 säker – vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete.
Den personal, de lokaler och den utrustning som krävs för god vård finns
tillgängliga
 kostnadseffektiv – tillgängliga resurser används på bästa sätt för att nå
uppsatta mål. Detta innebär att vården, baserad på tillståndets
svårighetsgrad, ges i samverkan mellan vårdens aktörer och med
kostnadseffektiva åtgärder.
Primärvård

Primärvården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Målet är att huvuddelen av
invånarnas behov av öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i primärvården.
Primärvården omfattar vårdcentraler, barnhälsovård, kvinnohälsovård, barn- och
ungdomshälsan samt ungdomsmottagningar. Utvecklingen av primärvården ska
ske med målsättningen att primärvården år 2030 ska stå för 30 procent av den
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totala hälso- och sjukvården. En strategisk plan tas fram under 2018 som
beskriver hur målet ska nås.
Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när
invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet.
Vårdcentralernas uppdrag, som förutsätter multiprofessionell samverkan i team,
består av planerad och oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik,
behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och uppföljning.
Vårdcentralens uppgift är att
 bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos dem
som vänder sig till vårdcentralen
 erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal
 identifiera, lära känna och aktivt hålla kontakt med invånarna som valt
vårdcentralen i syfte att stärka invånarnas förmåga att i högre utsträckning
själva kunna påverka och hantera sin hälsa.
 ha en ledande roll som vårdsamordnare av invånarnas vårdbehov
 aktivt medverka till en väl sammanhållen vårdkedja när patienten har
behov av annan kompetens än den vårdcentralen kan erbjuda
 erbjuda fast vårdkontakt och organisera verksamheten så att de mest sjuka
invånarnas behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses. Det gäller
framför allt äldre invånare och invånare med sammansatta vårdbehov,
kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning.
 särskilt fokus är på psykisk ohälsa eftersom det är den diagnos som ökar
mest bland sjukskrivna personer
Patientlagen ger invånarna möjlighet att välja vårdcentral fritt i hela landet. 25
procent av länets invånare har valt en av 14 vårdcentraler i privat regi och 75
procent har valt en av 31 vårdcentraler som drivs i Region Jönköpings läns regi av
Vårdcentralerna Bra Liv.
I förfrågningsunderlaget Primärvård inom vårdval i Jönköpings län beskrivs
Region Jönköpings läns mål, vårdcentralernas uppdrag och ersättningsvillkor.
Förfrågningsunderlaget fastställs av regionfullmäktige och revideras årligen som
en bilaga till budget och verksamhetsplan.
Specialiserad somatisk vård, psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Den specialiserade vården är uppdelad i tre verksamhetsområden; medicinsk vård,
kirurgisk vård, psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Organisationen ger
förutsättning för jämlik vård där Region Jönköpings län på bästa sätt kan möta
invånarnas behov av specialiserad somatisk och psykiatrisk vård.
Utgångspunkter i organiseringen av specialiserad vård:
 Primärvården är bas för länets hälso- och sjukvård
4
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Tre välfungerande akutsjukhus
Länssjukvården fördelas på tre sjukhus
Särskild hänsyn ska tas till fungerande vårdkedjor
Säkerställa resurser i form av personal, kompetens, utrustning och lokaler
Lärandeorganisation.

Region Jönköpings län eftersträvar en tydlig ledning av specialiteterna. En allt
högre grad av specialisering inom respektive klinisk specialitet leder till att
samverkan i länet behöver utvecklas för att ge god och jämlik vård. Samverkan
ska garantera att specialistkunskapen tas tillvara i hela länet och tryggar bästa
möjliga vård för befolkningen. Det innebär att vården inom fler områden än
hittills förläggs till ett eller två av de tre akutsjukhusen.
Region Jönköpings län bedriver en omfattande medicinsk serviceverksamhet
bestående av radiologi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi,
klinisk patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin. För att vara
kostnadseffektiv ska Medicinsk diagnostik verka för en riktig användning och
undvika både under- och överförbrukning.

Perspektiv: Medborgare och kund
Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens
viktigaste utmaningar. Avsikten är att inte spara någon möda för att prova, och
sedan införa, nya angreppssätt för att fortsätta stärka patientens ställning och göra
det möjligt för människor att ta eget ansvar för sin hälsa. Det ska ske genom att
involvera patienter och närstående i utvecklingen av hälso- och sjukvården samt
erbjuda vård med bästa möjliga tillgänglighet, valmöjligheter och stöd för
egenvård.
Strategiskt mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktor: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Kundtillfredsställelse

Nationell patientenkät

Högre genomsnittligt
resultat för
dimensionerna i
nationell patientenkät i
jämförelse med
föregående
undersökning.

Ny version av nationell
patientenkät medför att
resultatet inte kan
jämföras med tidigare
år.

Kontakt med
vårdcentralen – andel
patienter som fick
kontakt per telefon
samma dag

Nationella
väntetidsdatabasen

100 %

100 %

Resultat 2016

100 %
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Väntetid till besök hos
allmänläkare – andel
kvinnor och män som
fick komma inom fem
dagar

Nationella
väntetidsdatabasen

90 %

87,9 %, varav
86,2 %, varav
kvinnor 87,7 % och män kvinnor 85,7 % och män
88,4 %
86,8 %

Faktisk väntetid till
första besök i
specialiserad vård –
andel kvinnor och män
som fick komma inom
60 dagar (somatisk och
psykiatrisk vård)

Nationella
väntetidsdatabasen

80 %

81,3 %, varav
80 %, varav kvinnor
kvinnor 82,5 % och män 81,3 % och män 78,1 %
79,6 %

Faktisk väntetid till
besök inom barn och
ungdomspsykiatri andel flickor och pojkar
som erhållit nybesök
inom 30 dagar från
remissdatum

Nationella
väntetidsdatabasen

90 %

83,2 %, varav
flickor 85,4 % och
pojkar 81,2 %

91,5 %, varav
flickor 91,4 % och
pojkar 91,5 %

Faktisk väntetid för
utredning inom barn
och ungdomspsykiatri –
andel flickor och pojkar
som påbörjat en
utredning/behandling
inom 30 dagar från
beslutsdatum

Nationella
väntetidsdatabasen

90 %

73,5 %, varav
flickor 72,1 % och
pojkar 74,1 %

51,6 %, varav
flickor 53,8 % och
pojkar 50,4 %

Väntetid till
undersökning inom
radiologi och klinisk
fysiologi – andel
kvinnor och män som
fick komma inom 30
dagar

Nationella
väntetidsdatabasen

90 % inom 30 dagar

97 %, varav
Radiologi 98 % och
klinisk fysiologi 79 %

85 %, varav
Radiologi 90 % och
klinisk fysiologi 54 %

Faktisk väntetid till
operation/åtgärd inom
specialiserad vård –
andel kvinnor och män
som fick en operation
eller åtgärd inom 60
dagar

Nationella
väntetidsdatabasen

80 %

73,6 %, varav
77,8 %, varav
kvinnor 74,2 % och män kvinnor 77,3 % och män
72,9 %
78,3 %
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Tid på akutmottagning:
Andel kvinnor och män
som fått hjälp och
lämnat mottagningen
inom fyra timmar

Diver

90 % inom fyra timmar

Genomförda återbesök
inom medicinskt
måldatum

Diver

90 %

82 %, varav kvinnor
80 % och män 83%

80 %, varav kvinnor
79 % och män 82%

79 %

Perspektiv: Process och produktion
I huvuduppdraget ingår att medverka till god folkhälsa samt ge kunskapsbaserad,
ändamålsenlig och säker vård. Verksamheterna ska kännetecknas av kund- och
processorientering och ledas med utgångspunkt från vad som är bäst för
invånarna, patienterna och deras närstående.
God folkhälsa är en del i regional utveckling. Många aktörer i samhället kan
tillsammans påverka hälsa och ohälsotal. Förebyggande arbete är viktiga
satsningsområden för att minska risken för kroniska sjukdomar och cancer.
Inriktningsmål: Ohälsotalet ska minska för både kvinnor och män.
Mätetal: Ohälsotalet ökade något i länet 2016 bland både kvinnor och män.
Inriktningsmål: Övervikt och fetma hos barn ska minska
Mätetal: Andel fyraåringar samt elever i skolår 7/8 med ISO-BMI över 25 ska
minska med 20 procent under en treårsperiod.
Hälso- och sjukvården utvecklas mycket snabbt och kräver ständig anpassning.
Det sker både genom förbättrade och nya arbetsmetoder, vilka kan göras med
omfördelning av resurser och ibland kan kräva resurstillskott. Målen är framtagna
ur ett långsiktigt lokalt arbete och ur Öppna jämförelser.
Strategiskt mål: Bra folkhälsoarbete, Kunskapsbaserad och
ändamålsenlig vård, Säker hälso- och sjukvård
Framgångsfaktor: Effektiva och ändamålsenliga processer
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Andel kvinnor och män
bland förstagångs
föräldrar, 40-, 50-, 60och 70-åringar som
genomgått hälsosamtal

Diver

Hälsosamtal är utförda
för 50 % av
målgruppen.

Totalt 31,5 % varav
Totalt 35,8 % varav
kvinnor 35,1 % och män kvinnor 39,6 % och män
27,9%
32,2%
38,7 % förstagångsföräldrar
45,4 % mammor

Resultat 2016

38,3 % förstagångsföräldrar
43,7 % mammor
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33,2 % pappor

Indikatorer i Öppna
jämförelser

Öppna jämförelser

Förbättra läget för
60 % av indikatorerna
när det gäller
mediciniska resultat för
både kvinnor och män

Patientsäkerhet – antal
skador per 1 000
vårddagar*

Granskning av 50
journaler

Minskning

13,1 skador/1000
vårddagar (minskning)

Vårdprevention

Senior alert

Andel av patienter som
bedömts ha risk inom
område fall,
undernäring, trycksår
som fått åtgärd insatt
(riskpatienter)
– mål 90 %

Nytt mätetal 2017

Nytt mått behövs

69 %

32,7 % pappor

Jämförelse med tidigare
år ej möjligt.

17,0 skador/1000
vårddagar (ökning)

Resultat 2015:
Fall 89,4 %
Undernäring 87,5 %
Trycksår 88,9 %

* Resultatet ska ses över tid eftersom det finns en normalvariation mellan enstaka år.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patient, närstående och
brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Utvecklings- och kvalitetsarbetet med öppenhet, helhetssyn och samverkan,
tydliga mål och tidplaner samt uppföljning är en nyckel till fortsatt utveckling.
Motivation, idéer, värdegrunder och genomförandekraft är viktiga aspekter för att
hälso- och sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa
möjliga resultat till lägsta kostnad varje gång. Det stimuleras genom




att fokusera på systemförståelse, processförbättringar och resultat som
skapar mer värde för kunden
stöd för såväl organisatoriskt, som personligt lärande varje dag
en kultur med fokus på morgondagen

Arbetet med värdeutveckling genom att öka kvalitet och minska kostnader
förutsätter nya arbetssätt inom åtgärdsplanens olika områden. Lärande och
förnyelse är en självklar del i chefers och medarbetares vardag, liksom att se
möjligheter, pröva nya vägar och att vara lyhörd för idéer och förslag. En
grundläggande kvalitet för chefs- och ledarskap är därför att utifrån invånare och
patienters behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Det
pågår utvecklingsprojekt, utbildningar och lärandeseminarier inom olika områden
8

89

BUDGET
RJL 2017/83

för att stödja och stimulera förbättringsarbetet för Bra folkhälsa och God vård.
Lärande erbjuds idag med allt fler digitala inslag. Förbättringsarbetet är
långsiktigt och präglas av ett förebyggande syn- och arbetssätt, som omfattar
ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan. En utmaning för
verksamheter är att sprida kunskap och erfarenheter på ett ännu bättre och
snabbare sätt.

Strategiskt mål: Professionell och förbättringskunskap
Framgångsfaktor: Lärande i vardagen
Mätningar för kompetensutvecklingsplaner, se medarbetaravsnittet.

Perspektiv: Ekonomi
Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att nå målen. Det innebär att
vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer, baserat på
hälsotillståndets svårighetsgrad och åtgärdernas kostnadseffektivitet.
Det krävs lättillgänglig och rättvisande information om såväl prestationer som
resultat, för att kostnader på ett bra sätt ska kunna ställas i relation till utförda
prestationer och nådda resultat. Kostnad per patient (KPP) har införts som ett
viktigt stöd för en kostnadseffektiv verksamhet. Ett annat viktigt
utvecklingsområde som stödjer en kostnadseffektiv verksamhet är Rätt Använd
Kompetens (RAK), där det finns en särskild handlingsplan.
För att bedöma Region Jönköpings läns kostnadseffektivitet är det viktigt med
jämförelser med övriga län/regioner. Inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen
avseende:
•

strukturjusterad hälso-och sjukvårdskostnad per invånare.

Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång
sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Ekonomi i balans

Ekonomisystem

Inte överstiga budget

Resultat 2015

Negativ avvikelse

Resultat 2016

Negativ avvikelse
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Handlingsplan
Tillsammas för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Vi utgår från Britt-Maries och hennes familjs behov av hälso- och sjukvård. BrittMarie är en fiktiv invånare i Jönköpings län. Britt-Marie och hennes närstående
bor på olika platser i länet. De behöver olika typer av stöd från olika delar av
hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen. Hur vården samarbetar med
Britt-Marie och varandra har stor betydelse.
För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av ett
större fokus på verksamheter utanför sjukhusvården. Detta inbegriper
verksamheter i hela samhället; inom både Region Jönköpings län, kommunerna
och civilsamhället. Genom att skapa förutsättningar för bättre hälsa, i ett system,
kan resurser användas mer effektivt.
Tätt samarbete mellan kliniker, vårdcentraler och hemsjukvården, vårdplanering
och förebyggande insatser för en relativt liten grupp mest sjuka invånare ska bidra
till bättre vård, färre vårdtillfällen, mindre behov av vårdplatser och bättre
möjligheter att klara bemanningen på sjukhusen.

Bästa plats att växa upp och åldras på
Övergripande fokusområden under 2018:
 Sänka tröskeln till primärvården – för att styra patientströmmar till att se
vårdcentralen som den självklara platsen att vända sig till för sjukvård.
 Fortsatt satsning på primärvården genom utveckling av digitala verktyg
och hjälpmedel, samt att uppmuntra och uppmärksamma innovationer.
Arbetet sker tillsammans med kommunerna och med Esther i fokus.
 Äldre och multisjuka med särskilda behov ska särskilt uppmärksammas
av vårdcentralerna.
10
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Värna barn- och ungdomshälsan. Det förebyggande arbetet är en
nyckelfråga i framtidens hälso- och sjukvård. Barn- och ungdomshälsan
har blivit en efterfrågad verksamhet för unga med lindrig psykisk ohälsa.
Därför är det viktigt att säkerställa att denna verksamhet även i
fortsättningen kan klara sitt uppdrag

Jönköpings län har en generell ökning av befolkningen. Det beror bland annat på
ett ökat antal asylsökande som efterhand kan bli invånare i länet. Det påverkar
bland annat primärvård, kvinnohälsovård, förlossningsvård och barnhälsovård.
Strategin är att ”gå från mycket bra till bästa möjliga” och nya sätt att tänka och
arbeta. Detta arbete fortsätter även under 2018.
Från mycket bra till bästa möjliga

Hälso- och sjukvårdens budget för 2018 motsvarar cirka 8 miljarder kronor. Den
stora resursen för utveckling uppstår genom att förbättra och effektivisera
nuvarande verksamhet. På detta sätt frigörs arbetstid och andra resurser som kan
satsas på nya områden och åtaganden.
Personcentrerad vård
Region Jönköpings län strävar efter att på olika sätt involvera patienter och
närstående i hälso- och sjukvården. En viktig framgångsfaktor är den
personcentrerade vården som innebär att se och möta hela människan och där
individens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och
ömsesidig respekt för varandras kunskap.
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur
människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Målet är att fånga
attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida
patienter och närstående. Patienternas erfarenheter av ett specifikt besök eller
vårdtillfälle fångas via den nationella patientenkäten.
Existentiell hälsa och andlig vård

Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar
både fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Olika
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aspekter av hälsa är nära samverkande och en bearbetning av de existentiella
frågorna kan vara en förutsättning för en hälsofrämjande process. All vårdpersonal
bör därför kunna ge grundläggande stöd vid existentiella kriser. Människors
existentiella hälsa behöver också uppmärksammas i det breda folkhälsoarbetet.
Det sker med WHO:s åtta existentiella dimensioner som teoretisk grund och
framför allt inom ramen för satsningen Hälsa för livet.
Inom den specialiserade vården utför Sjukhuskyrkan ett uppskattat arbete kopplat
till existentiella, andliga och religiösa behov. Sedan några år tillbaka håller även
muslimsk och buddhistisk andlig vård på att etablerats i länet. Arbetet är riktat till
patienter, närstående och medarbetare och stöds och samordnas av Region
Jönköpings län, i enlighet med de länsgemensamma riktlinjerna för andlig vård.
Etik och bemötande

Bemötandet inom hälso- och sjukvården har en avgörande betydelse för patientens
vårdupplevelse. Arbetsplatser och verksamheter ska präglas av ett bra bemötande
som bygger på ett humanistiskt och normmedvetet synsätt, respekt och allas lika
värde. Reflektion över gemensamma etiska värden är ett sätt att hålla den
empatiska förmågan och medkänslan för människors beroende och sårbarhet vid
liv. Den etiska värdegrund som uttrycks i bland annat HSL, i riksdagens
prioriteringsbeslut och i det synsätt som företräds av WHO och FN utgör en etisk
plattform för hälso- och sjukvården som också knyter an till delar av Region
Jönköpings läns program för social hållbarhet.
Det centrala etikrådet har uppdraget att initiera, stödja och stimulera etikarbetet,
bland annat genom att
 höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda
 främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut och daglig
verksamhet
 ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt
E-hälsa

Regeringens och SKLs visionen för e-hälsoarbetet utgår ifrån att Sverige år 2025
ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att:



Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet
i samhällslivet

Region Jönköping län medverkar i strategin Nationell eHälsa, som handlar om
hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp
av e-hälsotjänster. Arbetet innefattar utveckling, samordning och införande av ehälsostöd i form av nya vårdtjänster och invånartjänster. Strategin är inriktad på
att skapa synliga och konkreta nyttoeffekter för i huvudsak tre målgrupper:
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Invånare, patient och närstående ska ha tillgång till lättillgänglig och
kvalitetssäkrad information, åtkomst till dokumentation från insatser och
behandlingar, samt individuellt anpassad service och e-tjänster.
Vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande
verksamhets- och beslutsstödsystem som säkerställer hög kvalitet och
säkerhet.
Beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av kvalitet
och säkerhet samt få relevanta beslutsunderlag för planering, styrning och
resursfördelning.

För att vården ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt,
krävs kontinuerlig utveckling och förbättring av vårdens processer och
arbetsflöden. Genom nationell och regional samverkan kring standardiserat
arbetssätt kan vården effektiviseras och en ökad kvalitet och patientsäkerhet
uppnås. Utgångspunkt är rätt information på rätt plats i rätt tid, med stöd av
digitala verktyg för vårdplanering, kunskapsstöd, vårdprocessutveckling via
standardisering och systematisering parallellt med personcentrering och med
möjlighet till mobilitet och distansarbete.
E-hälsotjänsterna medverkar till att frigöra resurser, både ekonomiska och
personella, inom vården genom att ta tillvara invånarens möjlighet till självservice
och erbjuda alternativa eller kompletterande vård- och behandlingsformer. Ehälsotjänsterna ger ökad styrning mot personcentrerad vård. Kvalitetssäkrad
information via internet och telefon ger delaktighet och trygghet för individen.
Tjänsterna ökar tillgängligheten och flexibiliteten i kontakterna med vården
utifrån individens förutsättningar och behov, oberoende av tid och plats. Exempel
på utveckling av e-tjänster är 1177 Vårdguiden, digitala vårdmöten mellan patient
och vården, journalen via nätet, webbtidbokning och digitala formulär inför och
efter besök.
1177 Vårdguiden på telefon är ett komplement och stöd i individens kontakt med
vården och som en integrerad del i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen.
För att öka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon utvecklas nationell
samverkan. Viktigt med samarbete mellan 1177 Vårdguiden på telefon och
primärvården.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Handlingsplanen för jämlik hälsa är reviderad för perioden 2018-2019. Exempel
på aktiviteter som fått genomslag är kompetenslyft inom socioekonomisk metodik
och medborgarmedverkan, utvecklade av stöd för ungas psykiska hälsa, insatser
för nyanländas hälsa samt digitalisering av hälsosamtalen som genomförs av
barnhälsovården, elevhälsan och primärvården. Samverkan kring idrottsskolor för
äldre, språkutveckling för barn och koncept för samtalsgrupper har prövats och
sprids i hela länet.
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Utvecklingsarbetet inom Hälsa för livet, en del av ”Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård”, fortsätter. En utvecklad modell utifrån innovationsarbetet
inom Flippen omsätts tillsammans med länets primärvård. I delprojektet Meny till
invånarna etableras ett samlat stöd som underlättar för invånarna att hantera sin
egen hälsa. Länets primärvård ska kunna nyttja utbudet som till stora delar består
av digitala invånartjänster och samhällsaktiviteter. Hälsocafé är ett
samlingsbegrepp för olika mötesplatser för personer med egen erfarenhet av
sjukdom eller av att vara närstående. Hälsocafé för personer med kroniska
sjukdomar och deras närstående fortsätter och etableras. Exempel på mötesplatser
är Hjärtats hus för personer med cancer och närstående, Lärcafeér för olika
patientgrupper, Levande bibliotek och Självhjälpsgrupper.
Invånarprogram för tobaksavvänjning samt psykisk ohälsa och kronisk sjukdom
införs via plattformen för stöd och behandling.
Handlingsplaner för alkohol- och drogförebyggande insatser, sexuell hälsa, och
våld i nära relationer är en grund för samverkan i folkhälsoarbetet.
Region Jönköpings län är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
och ska arbeta aktivt för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ha
representanter i nationella temagrupper.
Jämlik hälsa och vård
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och
fördelas på lika villkor. Arbetet med mänskliga rättigheter och
diskrimineringsgrunder är en viktig utgångspunkt liksom FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas genom bland
annat uppföljning av resultat. Förbättringsarbeten uppmärksammar skillnader i
behandling och resultat mellan olika grupper, till exempel kvinnor och män.
För att bidra till en mer jämlik hälsa behöver tillgången på kultur öka för personer
som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds i samhället. I arbetet för Kultur
för jämlik hälsa och vård samverkar vi med länets kommuner, kulturinstitutioner
och bildningsförbund.
För att kunna erbjuda vård på lika villkor prioriteras kompetensstöd till hälso- och
sjukvårdspersonal i patienternas förmåga förvärva, förstå och använda
information för att behålla och främja hälsa.
Utbildning i hbtq-frågor liksom diplomering erbjuds verksamheter inom Region
Jönköpings län och samarbetspartners. Vid samhällsinriktade insatser prioriteras
deltagande i form av kunskaps- och informationshöjande aktiviteter.
Asyl och flyktingar

I nuläget finns det 4 500 asylsökande barn och vuxna i Jönköpings län varav 2400
bor i olika boendeformer på Höglandet. Primärvården erbjuder
hälsoundersökningar åt alla nyanlända asylsökanden i Jönköpings län. Målet är att
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nå alla med erbjudande om hälsoundersökning. 80 procent av antalet asylsökande
är hälsoundersökta. Mobilt team från tandvård och BVC har startat utlagd
mottagning.
Inom ramen för av SKL:s projekt Hälsa i Sverige har asylsjuksköterskor,
hälsokommunikatörer och kurator tillsammans genomfört Hälsoskolor på ca 20
olika asylboenden, HVB-hem, föreningar, medborgarskolor, gymnasium, kyrkor
och familjecentraler i länet och utbildat närmare 600 personer. Ett hälsofrämjande
program som omfattar utbildning och information inom områden som egenvård,
hälso- och sjukvårdsinformation, sömn, stress och oro samt levnadsvanor. I
samband med hälsoskola erbjuds möjlighet till enskilda samtal och rådgivning.
För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation
kring hälsa och svensk sjukvård. Asyl och integrationsteamet består av
asylsjuksköterskor och hälsokommunikatörer. Behovet av samordnat stöd för
hälsa och guidning i hälso- och sjukvård är fortsatt stort. En långsiktig modell för
fortsatt stöd till målgruppen är framtagen och införs i samverkan med länets
kommuner, tillsammans med stödjande insatser för att aktivera invånarnas
frivilliga engagemang. Nyckelpersoner erbjuds stöd för att kunna guida människor
i sin närhet i frågor som rör hälsa och livskvalitet.
Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med kommunerna behövs för att
stärka och främja en positiv hälsoutveckling och underlätta integrationsarbetet
både för personer i asylprocess och nyanlända. Även ett fortsatt stöd för
ensamkommande barn i vård, skola och hem behövs. Utmaningar är även behovet
av kompetensutveckling inom flyktingrelaterad stress, trauma, och krisbehandling
för att möta vårdbehovet av psykisk ohälsa inom psykiatrin och primärvård, samt
kvinnors hälsa.
Tillgänglig vård
Utgångpunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Det är viktigt
att patienter kan känna tillit till vården och en trygghet i att man får vård när man
behöver den. Tillgängligheten i vården påverkas av en rad faktorer, vilket också
ställer krav på varierande angreppssätt. Det finns en lång tradition av arbete för att
förbättra tillgängligheten inom respektive specialitet och verksamhetsområde.
Satsningen på ökad tillgänglighet inom cancervården fortsätter, inom ramen för
arbetet med standardiserade vårdförlopp, samt för vuxenpsykiatrin och barn och
ungdomspsykiatrin.
Rehabilitering
Rehabiliteringsverksamheterna omfattar många olika professioner och
kompetenser som erbjuder mångskiftande insatser och aktiviteter. Att ta tillvara
individens resurser och erbjuda professionell kompetens för att stödja och
utveckla dessa, är en mycket viktig del i vården. Inom området återfinns en bred
och varierad rehabiliteringsresurs som riktar fokus mot funktionsnedsättningar
orsakade av sjukdomar, störningar och skador samt behandling mot smärta.
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Den länsövergripande rehabiliteringsresursen har uppdraget att medverka i den
somatiska och psykiatriska specialistsjukvården och dess olika processer. Förutom
den viktiga rehabiliterande rollen är de olika professionerna viktiga delar i arbetet
med rätt använd kompetens (RAK) och kan bidra till att processer effektiviseras
och förbättras. Arbete pågår också för att skapa en samlad och strukturerad
kunskapsbas för rehabilitering.
Rehabilitering inom primärvården, som basen för hälso- och sjukvården, är ett
viktigt område där arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske.
Samarbete med specialistsjukvården är nödvändig för trygga och säkra
övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde. Alla personer i
Jönköpings län bör erbjudas en jämlik rehabilitering utifrån sina behov, inom
såväl primärvård som specialistvård.
Rehabilitering – återgång i arbete

Effektiv rehabilitering är viktig för ett väl fungerande arbetsliv. Den är också en
förutsättning för att gå från utanförskap till arbetsgemenskap. Rehabiliteringen ska
ske till 100 procent av den egna förmågan. Det krävs ett lagarbete som omfattar
medicinsk, arbetslivsinriktad och social rehabilitering för att åstadkomma goda
resultat. En överenskommelse för 2017-2018 har slutits mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En länsövergripande organisation med
processledare och rehabkoordinatorer finns. Rehabkoordinatorer finns på alla
vårdcentraler och kliniker med hög sjukskrivningsfrekvens. Varje
rehabkoordinator har en kontaktperson på Försäkringskassan.
Region Jönköpings län har successivt utvecklat kontakt/samarbete med
arbetsgivare/Arbetsförmedling/socialtjänst i sjukfall. Insatser ges för patienter
med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta inom ramen för
ovanstående överenskommelse. Syftet är att förebygga sjukskrivningar och att
stödja kvinnor och män med psykisk ohälsa eller långvarig smärta som är
sjukskrivna till att återgå i arbete.
I Jönköpings län finns tre samordningsförbund. De består av Region Jönköpings
län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner.
Samordningsförbunden stödjer samverkan och insatser som syftar till att personer
i yrkesverksam ålder, med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera
parter, ska nå eller förbättra sin förmåga att arbeta eller studera. Insatserna är både
långsiktiga och i projektform. Inför 2018 tillförs Södra Vätterbygdens
samordningsförbund 138 000 kronor, Höglandets samordningsförbund
321 000 kronor och Finnvedens samordningsförbund 291 500 kronor.
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) erbjuds i majoriteten av länets kommuner
till patienter som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller smärta. Framtagen
samverkansmodell utgår från en delad kostnad mellan aktuell kommun och
Region Jönköpings län. Från och med 2018 koordineras natur- och
kulturunderstödd rehabilitering av en länssamordnare.
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Grön rehabilitering

Grön rehabilitering riktar sig till personer med stressrelaterade sjukdomar, som
utmattningssyndrom, depressioner, ångest samt smärttillstånd som utvecklas i
samband med långvarigt stresstillstånd. Syftet är att genom en naturunderstödd
rehabilitering ge möjlighet till återhämtning, stärka självkänsla och börja en
nyorientering genom förändrade vanor i det dagliga livet. Från och med 2018
finansieras verksamheten med ytterligare 1,0 miljoner kronor.
Samverkan
Samverkan med kommunerna

Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för
samverkan (se bild nr x). Tre strategigrupper inom områdena barn och ungdomar,
psykiatri och missbruk samt äldre ansvarar för att omvärldsbevaka, identifiera
utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan och att
bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. När allt mer vård ska ges nära
hemmet finns behov av resurseffektiva arbetssätt. Befolkningsstrukturen med allt
fler äldre invånare, teknisk och digital utveckling kräver nya
samverkansstrukturer. Vi arbetar i samverkan utifrån länsinvånarnas perspektiv
genom att utgå från frågan ”Vad är bäst för Esther?”
Det gemensamma arbetet utgår från värdegrunden:





Vi utgår från patientens/brukarens behov.
Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser.
Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit.
Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

Utöver dessa finns områden där samarbete sker inom varje strategiområde;
folkhälsa, funktionsnedsättning och e-hälsa.

Kommunalt forum är ett nätverk med politiker från Region Jönköpings län och länets kommuner
för samråd och inriktningsbeslut i frågor inom folkhälsa och sjukvård och regional utveckling.
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Den 1 januari 2018 träder Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har
behov av slutenvård, och som ska skrivas ut till öppenvården, så snart som möjligt
kan lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. Lagen riktar sig till personer
som bedömts ha behov av samordnade insatser efter utskrivning från somatisk
sluten vård (patienter som vårdas för psykiatriska besvär gäller nuvarande
betalningsansvarslagen fram till 1 januari 2019).
Lagen pekar på vikten av att skapa en god, sammanhållen vård och omsorg genom
tidig start av planering och samordning mellan huvudmännen, där vårdcentralen
får en mer tydlig och aktiv roll. Vårdsamordnaren på vårdcentralen blir den fasta
vårdkontakten som ansvarar för att patientens behov av trygghet, kontinuitet,
samordning och säkerhet tillgodoses. Detta dokumenteras i samband med
samordnad vårdplaneringsmöte, i en samordnad individuell plan (SIP). Lagen
ställer ökade krav på en väl fungerande samverkan och god tillit mellan sjukhus,
vårdcentral och kommun.
Samtidigt som arbetet med utskrivningsprocessen pågår görs också ansträngningar
för att stärka vården i hemmet genom ökad samordning och planering för dem
som inte skrivs in på sjukhus. Olika mobila och digitala lösningar för att möta
behoven i hemmet utarbetas. Patientens delaktighet och medbestämmande stärks
och är en förutsättning för effektivt resursutnyttjande av hälso- och sjukvårdens
och socialtjänstens sammantagna resurser.
Bästa platsen att växa upp på
Region Jönköpings län har som mål att vara ”Bästa platsen att växa upp på”. För
verksamheterna är detta en tydlig målsättning som lyfter fram barnperspektivet.
Barnhälsovård

Barnhälsovården i Jönköpings län arbetar enligt det nationella
barnhälsovårdsprogrammet. Syftet är att bidra till en mer jämlik barnhälsovård
över hela landet. Områden med särskilt fokus:
 Hälsovinster genom att behålla universella förebyggande program;
skydds- och riskfaktorer
 Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa,
utveckling och uppväxtmiljö. Tidig upptäckt – tidiga insatser
 Hälsofrämjande levnadsvanor
 Ytterligare utveckla teamsamverkan både inom
barnhälsovården/familjecentralerna och med andra aktörer
Betoning i programmet ligger på jämlik hälsovård med generella insatser till alla
familjer samt riktade insatser till familjer med behov av extra stöd.
Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam har uppdraget att arbeta för att
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barnhälsovården i Region Jönköpings län är jämlik och bedrivs enligt nationella
direktiv och samtidigt medverkar till en jämlik barnhälsovård över Sverige.
Region Jönköpings län ska arbeta tillsammans med kommunerna för att ge barn 019 år förutsättningar för bästa möjliga hälsa.
Familjecentraler och ungdomsmottagningar

Familjecentralen är en lättillgänglig mötesplats för familjer. Basen är den
allmänna kvinno- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en
förebyggande individ- och familjeomsorg (socialtjänst). Den främsta vinsten med
samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den
ökar förmågan att tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem med barns
hälsa, utveckling och uppväxtmiljö och samtidigt arbeta för att förebygga ohälsa.
Flera rapporter pekar på att familjecentraler erbjuder ett större och mer riktat
utbud av föräldrastöd jämfört med enskild barnhälsovårdsenhet.
Målet är att i samverkan med kommunerna etablera minst en familjecentral i varje
kommun. En modell för verksamhetsuppföljning med självvärderingsinstrument,
föräldraenkät, slussningsstatistik och årshjul har införts i alla kommuner.
Strategigrupp barn och unga har gett en arbetsgrupp uppdrag att formulera ett
förslag på länsövergripande struktur för uppföljning av familjecentralernas
prioriterade områden. Arbetet pågår även under 2018.
Under 2017 har familjecentraler invigts i Vaggeryd och Smålandsstenar.
Förberedelser för familjecentraler pågår i Gnosjö och Mullsjö.
Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör sexuell, fysisk, psykisk och
social hälsa utifrån en helhetssyn på ungdomar och deras problemformuleringar.
Ungdomar ska kunna gå till den ungdomsmottagning de vill. Personalen ska ha
bred yrkeskunskap som svarar mot de problem som ungdomarna väntas söka för.
Arbetet omfattar uppsökande, förebyggande och behandlande insatser.
Ungdomsmottagningarna drivs och samfinansieras i samverkan med länets
kommuner.
Staten lyfter ungdomsmottagningarnas roll för den psykiska hälsan och fördelar
statsbidrag för att stärka den psykosociala verksamheten vid länets
ungdomsmottagningar. Medlen kommer bland annat användas till en att en FoUledare inrättas på Kommunal utveckling med fokus att tillsammans med berörda
chefer stödja omställning och utveckling av ungdomsmottagningarna. Medlen ska
även användas till att bygga ut och underhålla olika digitaliseringstjänster t ex
virtuell ungdomsmottagning och andra e-tjänster.
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa möts med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser
i samverkan mellan kommun och landsting/region. Barnhälsovården och
förskolan i Jönköpings län fortsätter under 2018 utvecklingsarbetet för att stärka
samverkan kring tidig upptäckt och tidiga insatser för de små barnen. Barn- och
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ungdomshälsans verksamheter för lindrig psykisk problematik är fullt utbyggd
med en verksamhet i varje länsdel. Under året fortsätter Strategigrupp barn och
ungas gemensamma satsningar för att utveckla stöd, vård och behandling till barn
med både social problematik och psykisk ohälsa.
Ett länsövergripande barnskyddsteam inrättas i projektform. Teamet ska bedriva
utbildning och verka för att en generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och
sjukvårdsinstanser upprätthålls, bedriva uppföljning och kvalitetssäkring och
formulera rutiner för handläggning av barn som far illa. Dessutom ska teamet
konsultativt bistå vid den medicinska utredningen och vid anmälningar till de
sociala och polisiära myndigheterna. Barnskyddsteamet finansieras med 0,5
miljoner kronor.
Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin,
rättsmedicin och BUP (barn- och ungdomspsykiatri) vid misstanke om misshandel
eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. För verksamheten finns en
gemensam lokal för att underlätta för barnet i utredningsprocessen. Barnahus har
två övergripande mål; dels att förstärka barns rättigheter och ge barnen bättre stöd,
dels att höja kvaliteten på genomförda utredningar så att domstolarna på bättre
grunder kan fälla eller fria misstänkta gärningsmän.
Säker vård alla gånger
Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass i
patientsäkerhet. Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med
målsättningen att patientsäkerheten är den bästa möjliga.
Det krävs ett uthålligt systematiskt förbättringsarbete för att åstadkomma bästa
möjliga patientsäkerhet. Arbetet för patientsäkerhet utvecklas och förbättras
fortlöpande i takt med hälso- och sjukvårdens utveckling. Patienters och brukares
erfarenheter och kunnande tas tillvara för att utveckla nya arbetssätt.
Region Jönköpings läns värdegrund vägleder patientsäkerhetsarbetet och viktiga
framgångsfaktorer är att hälso- och sjukvården är personcentrerad,
kunskapsbaserad, resultatorienterad samt organiserad för att skapa förutsättningar
för en säker vård.
Att ledning på alla nivåer är engagerad och tar ansvar för patientsäkerheten är
avgörande. I säkerhetsarbetet behövs team och tvärprofessionella mötesplatser
samt ett engagemang där alla tar ansvar, agerar och samverkar för bästa möjliga
patientsäkerhet. Preventiva förhållningssätt är nödvändiga – att säkra steget före,
att ta sidledes ansvar och horisontell integrering är viktiga principer. Pågående
utvecklingsarbete visar också hur viktigt det är i säkerhetsarbetet att arbetsplatser
analyserar varför något fungerar bra och hur man tar tillvara denna förståelse för
att minska risken att fel uppstår.
Fortsatt satsning på patientsäkerhetsutbildning av vårdens professioner och av
medarbetare och ledare på alla nivåer, samt utveckling och forskning i nationella
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och internationella nätverk möjliggör utveckling. Den kliniska utvecklingen är
liksom rekrytering och kompetensutveckling avgörande komponenter.
Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk
simulering, har en central betydelse för kompetensutveckling och teamträning,
och verksamheten där utvecklas under planperioden.
Strategiska fokusområden för arbetet med patientsäkerhet är:
 Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där
säker vård alla gånger är i fokus.
 Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och
beprövad erfarenhet.
 Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.
 Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den
dynamiska vården.
 Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient,
närstående och vårdpersonal).
Under planperioden utvecklas arbetssätt i linje med dessa strategiska
fokusområden. Utvecklingen följs genom mätningar som dels stimulerar
utvecklingsarbetet i fokusområden, dels redovisar resultatet av arbetet.
För att åstadkomma Säker vård – alla gånger finns ett utarbetat koncept med
olika delområden. Det är basen för det proaktiva arbetet med patientsäkerhet i
Region Jönköpings län och åskådliggörs med det så kallade pusslet (figur x). Det
utvecklas under planperioden i enlighet med strategiska fokusområden.
Särskilt viktiga områden i arbetet med patientsäkerhet är ledningens engagemang,
att minska vårdrelaterade infektioner, Strama-arbetet för adekvat
antibiotikaanvändning, arbetssätt och vårdmiljöer som minskar risken för
spridning av multiresistenta bakterier, läkemedelsarbetet, vårdpreventionsarbetet
för att minska risk för fallskada, trycksår, undernäring och dålig munhälsa, samt
åtgärder för att minska risker i vårdens övergångar.
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Figur X: Pusselbitarna symboliserar de 16 områden som valts för satsningen
Säker vård – alla gånger.
Kunskapsstyrning

Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte
mellan vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas
förutsättningar för lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som
värdet skapas. Det är där det avgörs hur effektiv och ändamålsenligt
kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är.
Vision: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade i maj 2017 att rekommendera
landsting och regioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
i hälso-och sjukvården. Genom en gemensam struktur som långsiktigt ger stöd för
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Etableringen
innebär för Region Jönköpings län att vi åtar oss att i samverkan arbeta utifrån den
gemensamma visionen, att samarbeta inom strukturen, anpassa och långsiktigt
säkra en regional och lokal kunskapsorganisation samt avsätter resurser regionalt,
i form av värdskap och tid för experter att delta i grupperingar.
Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser har
inneburit ökat fokus på kliniska resultat. Webbplatsen Vården i siffror är
framtagen inom satsningen på nationella kvalitetsregister. Arbetet bedrivs i nära
samarbete med Öppna jämförelse och i samverkan med Nationella
Samverkangruppen för Kunskapsstyrning. På webbplatsen presenteras
information från flera register. En viktig del är kontinuerlig uppföljning av
kliniska resultat. Det är angeläget att kunskapsstyrningen tar sin plats tillsammans
med tillgänglighet, patientsäkerhet och ekonomi i ledningssystemen på alla nivåer
i systemet.
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Nationella riktlinjer

De senaste åren har Socialstyrelsen utarbetat nationella riktlinjer för vård vid
astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård, diabetes, hjärtsjukvård, lungcancer, missbruk och
beroende, palliativ vård, rörelseorganens sjukdomar och sjukdomsförebyggande
metoder och multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. 2016 startade arbetet
med revidering och uppdatering av riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom, depression och ångestsyndrom. Slutliga versionen för dessa
riktlinjer beräknas vara klara hösten 2017. Under 2017 beräknas också
remissversioner för Stroke, schizofreni och sjukdomsförebyggande vara färdiga.
Nationella riktlinjearbetet för vård vid endometrios, epilepsi och psoriasis har
påbörjats och remissversionerna beräknas vara klar 2018. Arbetet inom
verksamheterna anpassas successivt till riktlinjerna, vilket kan innebär både ökade
och minskade kostnader för Region Jönköpings län.
Kunskapsstöd

Region Jönköpings län använder och utvecklar kliniska kunskapsstöd för
primärvården (FAKTA) och den specialiserade vården. Syftet är att säkra att bästa
möjliga resultat nås med så liten variation som möjligt. Nationellt pågår arbete
med att samordna de kliniska kunskapsstöden med syfte att stärka
förutsättningarna för god och jämlik hälso- och sjukvård.
Kvalitetsregister

Sjukvårdshuvudmännen har fått ökat ansvar för de nationella kvalitetsregistren.
Region Jönköpings län är ledande i utvecklingen av metoder för praktisk
användning av kvalitetsregister. Regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen;
Östergötland, Jönköping och Kalmar har även etablerat ett nationellt
registercentrum, registercentrum sydost (RCSO). RCSO har speciell kompetens
inom områden som patientmedverkan, patientrapporterade mått och
förbättringskunskap. Statens finansiering beräknas minska 2018, och nationellt
pågår arbete om fortsatt användning och utveckling av kvalitetsregister.
Cancervård
Antalet patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8
procent för kvinnor. Samtidigt förbättras överlevnaden, vilket innebär att antalet
människor som lever med cancer ökar med 5 procent årligen. Ökningen beror på
att en allt större andel av befolkningen är äldre (>65år) samt bättre
behandlingsmetoder och läkemedel. Utifrån dessa förutsättningar har Region
Jönköpings län tagit fram en ett antal prioriterade utvecklingsområden med löften
som utgångspunkt.
Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) har utformat sex löften till
invånarna. Alla patienter med cancer ska:
• få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade
vårdförlopp)
• erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice
• vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
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•
•
•

få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande
screeningprogram
Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom
cancerområdet.

Nivåstruktureringsarbetet fortsätter utifrån nationella beslut och diskussion inom
regionala cancercentra (RCC). Patienter som behandlas på sjukhus på längre
avstånd från hemmet måste ändå vid behov får bra kontakt och omhändertagande
av den nära vården.
Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat intensivt med att införa
standardiserade vårdförlopp (SVF). Fram till 2017 har 28 SVF implementerats,
under 2018 planeras för införande av ytterligare tre till fem. Arbetet sker i nära
samarbete mellan olika verksamhetsområden och primärvården. Att korta
väntetider till diagnos och behandling kräver fokus på kommunikation,
processorientering, koordinering av vårdförloppen och aktiva överlämningar i alla
steg från primärvård till behandlingsstart.
Cancervården ska präglas av personcentrerat arbetssätt, där patientens delaktighet
och medverkan är viktig. Alla patienter som påbörjar behandling ska erbjudas en
kontaktsjuksköterska och få en skriftlig vårdplan. Mer avancerad vård förutsätter
utvecklad kompetens, att vi arbetar i processer och har en väl fungerade
multidisciplinär organisation. Kontaktsjuksköterskor ska erbjuda individuellt stöd
till patienter och närstående, samordna och underlätta snabb tillgång till
högkvalitativ medicinsk och psykosocial vård genom hela patientens process.
Nationella riktlinjer och standardiserade vårdförlopp kräver vid införande och
utveckling att resurser anpassas, till exempel för övergång till mer och dyrare
diagnostik och nya oftast kostsamma läkemedel. Under 2018 sker installation av
PET-CT på Länssjukhuset Ryhov. Region Jönköpings län deltar aktivt i arbetet
med så kallat ordnat införande, samtidigt som äldre behandlingar med begränsat
värde måste fasas ut.
Det förebyggande arbetet är viktigt inom cancersjukvården. En framtagen plan
finns för detta inom RCC sydöst, med särskilt fokus på rökning. Nödvändiga
screeningprogram införs i takt med nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra
sjukvårdsregionen.
Cancerrehabilitering är en viktig del som måste säkerställas och utvecklas. I
januari 2017 etablerades Processgrupp cancerrehabilitering med uppdrag att
utveckla en trygg personcentrerad, behovsinriktad och resurseffektiv
rehabilitering av hög kvalitet. Arbetet organiseras i rehabiliteringsförlopp som
följer de standardiserade vårdförloppen för att redan under utredningstiden kunna
ge stöd till patienten för olika rehabiliteringsformer och egenvård.
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Kompetensnätverk inom och utanför rehabiliteringscentrum för snabbare
spridning av kunskap, erfarenheter och arbetssätt behöver etablerats. Det av SKL
finansierade nationella bäckencancerrehabiliteringsprojektet vävs in i
processgruppens arbete.
Region Jönköpings län vill ligga i framkant av den medicinska utvecklingen.
Under 2017 tas en forskningsplan fram för cancerområdet. En inventering av
pågående studier och vilka forskare som är engagerade har startats.
Kartläggningen kommer att vidgas till samtliga kliniker som behandlar
cancerpatienter samt diagnostik inom cancerområdet.
Medicinsk genetik

I cancerplanen 2016–2019 som utgår från Regionala cancercentrums uppdrag från
riksdag och regering påtalas behovet av utveckling inom onkogenetisk
verksamhet. En onkogenetisk mottagning finns vid onkologkliniken,
Länssjukhuset Ryhov. Verksamheten är en länsövergripande resurs med uppdrag
att erbjuda rådgivning till patienter och anhöriga om ärftlighet för cancer och om
onkogenetisk utredning samt att vara ett kunskapsstöd till klinikerna.
Mottagningen samverkar med den onkogenetiska mottagningen vid
Universitetssjukhuset i Linköping vid högspecialiserade utredningar med
genanalys och riskbedömning av ärftlighet för att utveckla cancersjukdom.
Kunskapsspridning sker inom området och en struktur skapas för att erbjuda
hälsofrämjande insatser i samband med en riskanalys. Utvecklingen av
verksamheten är att den ökar kraftigt i omfattning och sannolikt fortsätter
kommande år eftersom möjligheten ökar att spåra mutationer som kan utvecklas
till tumörer. Även inom hjärt-kärlområdet behöver medicinsk genetik utvecklas.
Palliativ vård – vård i livets slutskede

Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Behoven hos personer
med obotlig sjukdom varierar över tid och kan uppstå oavsett ålder, diagnos och
var personen får sin vård.
Den palliativa vården bedrivs utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel
mellan kommunal vård och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård i
Jönköpings län. En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna
symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt
stöd till närstående, som samtliga är väsentliga delar för livskvaliteten och för en
god vård i livets slutskede. Den palliativa vården i livets slutskede omfattar fler
diagnoser än cancer och ska integreras i vården av kroniska sjukdomar. Det är
viktigt för att bland annat kunna möta äldres behov.
Allmän palliativ vård ska kunna erbjudas där personen befinner sig i hemmet, på
sjukhus eller i kommunens särskilda boenden. Kompetensutveckling, teamarbete
samt strukturer som stödjer ständiga förbättringar är grunden för en förbättrad
palliativ vård utanför sjukhusen. Det är viktigt att patienter och anhöriga känner
sig trygga med vården som ges i hemmet. Ett processarbete pågår för att
synliggöra och genomföra de områden som behöver utvecklas i samverkan.
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Specialiserad palliativ vård ska erbjudas när det behövs. En länsgemensam enhet
som innefattar palliativa vårdenheter och mobila geriatriska team är bildad i länet.
Där kommer arbetssätt och organisation av de palliativa specialistvårdenheterna
utvecklas.
Utveckling av den palliativa vården sker i samverkan med kommunerna.
Läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning.
Kostnaderna för läkemedel har ökat i Sverige och även i Jönköpings län. Nya
läkemedel ger möjligheter till bättre behandlingsresultat, men leder samtidigt till
ökade kostnader för läkemedelsbehandling, särskilt inom den specialiserade
vården. Region Jönköpings län har en välfungerande rutin för införande av nya
kostnadskrävande läkemedel. Region Jönköpings län deltar aktivt i arbetet med att
utveckla samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen och på nationell nivå.
Resultat i senaste Öppna jämförelser visar att vi har god följsamhet gentemot
nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår. Samtidigt
har vi större andel äldre (75 år och äldre) som har tio eller fler läkemedel
(polyfarmaci) jämfört med övriga Sverige. En handlingsplan har tagits fram
innehållande flera åtgärder för att minska polyfarmaci. Bland annat ingår
uppföljning av detta på vårdcentralsnivå med stöd av Läkemedelskommitténs
förskrivningsmål. Ett annat konkret exempel är de kliniska apotekarnas dagliga
rutin att kontrollera korrekt läkemedelsbehandling i samband med vårdens
övergångar för patienter som läggs in på sjukhus och som har dosdispenserande
läkemedel i hemmet.
Riktlinjer utfärdade av Läkemedelskommitteen för receptförskrivning av
läkemedel som kan köpas receptfritt finns framtagna. Uppföljning av följsamhet
till riktlinjer sker i samverkan med primärvården. Vilket ska leda till en minskning
på 10 miljoner kronor.
Fokus på uppföljning av medicinska resultat av läkemedelsbehandling har under
senaste året ökat. Samordningsarbetet mellan vårdenheter med liknande
läkemedelsprocesser pågår.

Handlingsplan specifikt för PRIMÄRVÅRD
Primärvården är basen
Primärvården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Primärvården ska vara
förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har behov av hälsooch sjukvård under hela livet. Tätt samarbete mellan kliniker, vårdcentraler och
kommunernas vård och omsorg, samordnad vårdplanering och förebyggande
insatser för länets mest sjuka invånare ska bidra till bättre vård, färre
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vårdtillfällen, mindre behov av vårdplatser och bättre möjligheter att klara
bemanningen på sjukhusen.
Utvecklingsarbetet ska bygga på förflyttningen från sluten till öppen vård, från
sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med
andra samhällsaktörer och invånarna själva.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Utvecklingsarbetet inom ramen för Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård fokuseras på fyra områden:





Från akuten till vårdcentralen
Trygg och säker vård och omsorg
Kroniska sjukdomar
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

Från akuten till vårdcentralen

Antalet besök på akutmottagningarna har ökat och fler patienter som skulle kunna
tas om hand i primärvården söker akutmottagningarna. Även besöken i
primärvården har ökat.
Genom att förtydliga primärvårdens uppdrag för akuta patienter, utveckla
gemensamma arbetssätt och förbättra tillgängligheten i primärvården ska
patientströmmarna styras effektivare från akutmottagningarna till rätt vårdinstans
dagtid och kvällar.
Snabbare bedömning

Från 1 januari 2018 ska man som patient bli medicinskt bedömd av en
sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut inom 3 dagar.
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Trygg och säker vård och omsorg

Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad
vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus fortsätter liksom utvecklingen
av vård och stöd i hemmet.
Målet för projektet Trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i
Jönköpings län ska kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den
och där jag behöver den".
Projektet tar fram nya arbetssätt och rutiner för samverkan mellan vårdcentraler,
kliniker och kommunal vård och omsorg, användning av individuella vårdplaner,
mobila team och IT-stöd.
Vårdcentralens vårdsamordnare är koordinator och fast vårdkontakt vid in- och
utskrivning från sjukhus. Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun,
patient och närstående för att säkerställa god och effektiv vård där ledtiderna vid
utskrivning från den slutna vården kan hållas så korta som möjligt och onödig
vistelse på sjukhus kan undvikas.
Kroniska sjukdomar

Primärvården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den
tillgänglighet de behöver för att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt.
Utvecklingsarbetet omfattar bland annat fördjupad kartläggning av invånarnas
behov, förbättrade arbetssätt och uppföljningsrutiner, kompetensutveckling, ehälsa och effektiva självhjälpsstöd.
Insatserna ska minska behandling med flera samtidiga läkemedel, inskrivningar på
sjukhus, återinläggningar och undvikbar sjukhusvård.
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

Under planperioden genomförs förbättringsarbeten i samverkan mellan den
specialiserade psykiatriska vården, primärvården och kommunen utifrån
lärdomarna i pilotprojektet 2016-2017. Syftet är att förbättra resultaten för
somatisk samsjuklighet, upprättade hälsoplaner, hälsofrämjande insatser,
samordnade vårdplaneringar och patientnöjdhet.
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser

Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i
primärvården. Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i
samverkan med kommunen och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå
från de befolkningsgrupper som har störst behov.
Vårdenheten ska lägga stor vikt vid behandling och förebyggande av sjukdom
samt främja patienternas hälsa och livskvalitet genom att främja goda
levnadsvanor och psykisk hälsa. Samtal om levnadsvanorna och psykisk hälsa ska
vara en naturlig del i patientmötet. Vårdcentralen ska erbjuda alla hälsosamtal det
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år de fyller 40, 50, 60 och 70 år. Digital process för barnhälsovårdens och
primärvårdens hälsosamtal införs under året.
Hälsa för livet

Hälsa för livet är Region Jönköpings län förbättringsarbete utifrån det nationella
innovationsprojektet Flippen i primärvården. I projektet utmanar vårdcentralerna
rådande vårdsystem genom att utveckla och testa nya arbetssätt för att möta
människors behov av hälsa på ett bättre sätt. Arbetet fortsätter med stöd från
centrala utvecklingsresurser.
I delprojektet Meny till invånarna etableras ett samlat stöd som underlättar för
invånarna att hantera sin egen hälsa. Primärvården ska använda och hänvisa till
utbudet av digitala invånartjänster och aktiviteter.
Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för personer med kroniska
sjukdomar och deras närstående fortsätter. Exempel på mötesplatser är Hjärtats
hus för invånare som har eller har haft cancer, lärcafeér, levande bibliotek och
självhjälpsgrupper. Hjärtats hus inrättas på fler platser i länet.
Psykiatri i primärvården

Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. Primärvårdens nuvarande
uppdrag inom psykisk ohälsa ska därför förstärkas för att förbättra tillgängligheten
till den psykiatriska vården. Medel kommer att både att tillföras och omfördelas
till primärvården. Modell tas fram inför 2018.
Handlingsplan specifikt för SPECIALISERAD SOMATISK VÅRD
Strategin för den somatiska vården har varit att ”Gå från mycket bra till bästa
möjliga” för att skapa mer värde för invånarna och minska kostnaderna. Arbetet
fortsätter inom satsningen Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom medicinsk vård:













Fortsätta arbetet med att gå ifrån slutenvård till öppenvård.
Fortsätta arbetet med att gå ifrån specialistvård till primärvård.
Utveckla och fortsätta arbetet med mobila team.
Utveckla den palliativa vården.
Förbättra arbetssätt på akutmottagningarna, samt i samarbete med
primärvården arbeta för vård på rätt vårdnivå.
Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård.
Öka användningen av webbtidbokning och övriga e-tjänster, samt arbeta
för att öka användningen av journalen via nätet.
Utveckla användningen av videomöten mellan vårdgivare och patient.
Fortsätta arbetet med kostnadseffektiv användning av läkemedel via ordnat
införande av läkemedel och kontinuerliga läkemedelsdialoger.
Fortsätta arbetet i våra processgrupper med att förbättra våra kliniska
processer och synliggöra kliniska resultat.
Samtliga verksamheter ska samtliga månader nå Region Jönköpings läns
tillgänglighetsmål för besök och åtgärd.
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Standardiserade vårdförlopp – arbeta aktivt med den nationella satsningen
för kortare ledtider i cancervården.
Vara delaktiga i regionövergripande arbete med att utveckla rehabilitering
i hemmet efter stroke.
Barn under 15 år som vårdas inneliggande på sjukhus ska vårdas på
barnkliniken. Barn under 18 år som vårdas inneliggande på sjukhus bör
vårdas på barnkliniken.
Hemtagning från Universitetssjukhuset i Linköping:
- pumpbehandling för patienter med Parkinsons sjukdom.
- endobronkiellt ultraljud (EBUS) för utredning av lungcancerpatienter.
Antalet ”nya överlevare” ökar som en följd av de mycket goda
behandlingsresultaten inom barnmedicin och barnkardiologi. Det gäller
exempelvis vuxna med medfödd metabol sjukdom och vuxna med medfött
hjärtfel. Verksamheten är ständigt växande och patienterna är i behov av
ett multidisciplinärt omhändertagande.

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom kirurgisk vård:














Följa medicinsk utveckling som nationella riktlinjer och ordnat införande
av läkemedel.
Starkt fokus på medicinska resultat.
Översyn av indikationer och resursanvändande, gemensamma
indikationer.
Patientsäkerhet – ständiga förbättringar.
Analysera ökat behov baserat på befolkningsökning och
befolkningsstruktur, av exempelvis förlossningar och cancervård.
Effektivisera vårdprocesser för att möta ökat behov.
Fortsätta utveckla standardiserade vårdförlopp cancer i hela vårdkedjan,
medför förändring i diagnostik och behandling.
Barn under 15 år som vårdas inneliggande på sjukhus ska vårdas på
barnkliniken. Barn under 18 år som vårdas inneliggande på sjukhus bör
vårdas på barnkliniken.
Rätt vårdnivå – öppenvård och primärvård.
Vårdplatser bara när det behövs.
Utreda möjligheterna att utveckla ett diagnostiskt prostatacancercentrum
på Höglandssjukhuset.
Utreda behovet av utökning av endoskopiverksamheten.

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom rehabilitering och
habilitering:




Fortsätta utvecklingen av en rehabiliteringsmedicinsk dagrehabilitering på
tre platser i länet.
Fortsätta utvecklingen avseende en samlad och strukturerad kunskapsbas
för rehabilitering.
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Uppföljning av pilotprojekt för en etablering av teambaserad
obesitasenhet.
Fortsatt arbete med att utveckla jämlik rehabilitering utifrån patienternas
behov i såväl primärvård som specialistvård.
Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av
rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning.
Tillgodose de ökade behov av specialisthabilitering som är effekten av en
förbättrad överlevnad, som i sin tur beror på den mediciniska
utvecklingen.
Tillgodose de ökade behov som ses som en följd av nyanlända.

Habilitering

Habiliteringens uppdrag är att erbjuda re-/habiliteringsinsatser utifrån ett
medicinskt, pedagogiskt, psykologiskt, socialt och tekniskt perspektiv. Insatserna
ges utifrån HSL och LSS, råd och stöd och ska ha bästa möjliga vetenskapliga
evidens.
Kommunerna ansvarar för basala habiliteringsinsatser oavsett ålder och
boendeform. Personer med funktionsnedsättning och deras närstående är viktiga
medskapare i utvecklingen av personcentrerad habilitering.
Såväl den medicinska som den medicintekniska utvecklingen innebär att behoven
av habiliteringsinsatser både har ökat och förändrats för grupper som exempelvis
svårt sjuka barn med komplicerade missbildningar som överlever i större
omfattning, liksom barn som föds mycket för tidigt. Andra exempel är döva barn
med cochleaimplantat och barn med autism.
Ovanstående faktorer tillsammans med ökat antal remisser för personer som är
nyanlända till Sverige och som har behov av specialisthabilitering, innebär en stor
utmaning i kapacitet och resurshänseende. Arbete med att erbjuda likvärdig
habilitering i länet och att nå tillgänglighetsmål är viktigt.
Under planperioden sker bedömning av standarden på habiliteringens lokaler i
Värnamo.
Diagnostik

Medicinsk diagnostik står för 7–8 procent av hälso- och sjukvårdens kostnader
och är en förutsättning för medicinska beslut i 80–85 procent av sjukvårdens
processer och behandlingar.
God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom diagnostiken



Diagnostiken ska bidra till att vården är förebyggande, förutseende, precis
och personcentrerad.
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Diagnostiken ska bevaka och säkerställa att väsentlig information och
fakta gällande utredning och diagnostik blir tillgängligt i relevanta
kunskapsstöd.
Diagnostiken bör utnyttja och vidareutveckla de möjligheter som tekniken
erbjuder för att underlätta fortbildning och möjliggöra ett ökat samarbete
inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård

I de fall specialistsjukvården är högspecialiserad sker remittering till
regionsjukvård, i första hand vid Universitetssjukhuset i Linköping eller till
rikssjukvård vid annat sjukhus för högspecialiserad vård i Sverige. Landsting och
regioner inom sydöstra sjukvårdsregionen har en gemensam samverkansnämnd
för att samordna och stärka sydöstra sjukvårdsregionens ställning inom områden
av gemensam karaktär. Regiongemensam vård vid Universitetssjukhuset i
Linköping finansieras med en fast och en rörlig del. Modellen för finansiering
bygger långsiktigt på Kostnad per patient (KPP).
Det är ett antal faktorer som kommer att påverka kostnadsutvecklingen inom
regionsjukvården. Det pågår en ett antal större ombyggnationsprojekt vid
Universitetssjukhuset i Linköping. Den högspecialiserade vården blir allt mer
avancerad och patientrörligheten ökar. Traumaorganisationen i sjukvårdsregionen
och behov av ambulanshelikopter håller på att ses över. Antalet genetiska
utredningar blir fler och cancerläkemedlen dyrare. Nya riktlinjer med nya
utredningar och behandlingar såsom utökad trombektomi (blodpropp i hjärnan tas
ut via en kateter som förs upp via ett kärl i ljumsken) inom strokevården har
införts.
Region Jönköpings läns kostnader för planerad EU-vård har ökat då antalet
patienter som ansöker om detta blir allt fler.
Handlingsplan specifikt för SPECIALISERAD PSYKATRISK VÅRD
Vuxenpsykiatrin

Arbete pågår för att uppnå jämlik psykiatrisk vård i länet och där vården är bland
den bästa i landet, inom följande utvecklingsområden:






En personcentrerad vård där den individuella vårdplanen utformas så att
erfarenhet och kunskap om individens behov tas tillvara på bästa sätt för
att erbjuda en vård på rätt nivå.
Fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun.
Fortsatt utveckling av patient- och närståendeinflytande.
Fortsätta förbättra den somatiska hälsan för personer med psykisk
sjukdom.
Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende med fokus på
att utveckla verksamheter över huvudmannagränser. Tillnyktringsenhet
etableras. Integrerad beroendemottagning är under utredning.
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Rättspsykiatri

Köp av rättspsykiatriska vårdplatser regleras i Överenskommelse om Samverkan
och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen samt Vård vid US 2017. Sedan 2016 råder
det brist på rättspsykiatriska vårdplatser i Sverige. I nuläget nyttjas fler än de
avtalade platserna i Vadstena, därutöver köps platser i andra landsting. En optimal
användning av rättspsykiatriska vårdplatser i Vadstena är ett område att utveckla.
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Under 2009-2014 riktade staten stimulansmedel för att öka tillgängligheten för
barn och unga med psykisk ohälsa. Medlen har använts till en allmän förstärkning
av barn- och ungdomspsykiatrin i syfte att öka tillgängligheten. Första linjens
psykiatri för barn och unga erbjuds via barn- och ungdomshälsan som under 20162017 tillfälligt förstärktes för att öka möjligheten att ta emot nyanlända barn och
ungdomar. Behovet förväntas kvarstå under 2018. Utvecklingsområden:



Förbättra tillgänglighet till första besök, utredning och behandling
Fortsatt utveckling av samarbete över huvudmannagränser

Handlingsplan specifikt för ÖVRIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Ambulanstransporter med prehospital vård och sjuktransporter

Länets ambulanssjukvård är idag en väl fungerande länk i akutsjukvårdskedjan.
Det är viktigt att arbeta med rätt använd kompetens där både
ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare har sin plats. Antalet uppdrag
fortsätter att öka; från 28 018 uppdrag 2007 till 45 600 uppdrag 2016.
Utvecklingen av arbetssätt pågår kontinuerligt. För att möta det ökade antalet
primär- och sekundärtransporter infördes under 2016 en så kallad
lättvårdsambulans. Detta följs upp under 2018.
Region Jönköpings län har träffat avtal med SOS Alarm om ambulansdirigering.
Då det pågår en statlig utredning förlängs nu 2018 avtalstiden två år (plus två
optionsår) i väntan på kommande beslut om alarmeringstjänsten.
På orter där inställelsetiden för ambulanser är lång, har Region Jönköpings län
idag så kallade IVPA-larm (= I Väntan På Ambulans) i samverkan med
kommunalräddningstjänst. Det innebär att räddningstjänsten på aktuell ort får
larm via 112 och har då möjlighet att till exempel utföra defibrillering vid
hjärtstopp i väntan på ambulans. Region Jönköpings län står för kostnader för del
av utbildning och utrustning.
Ett arbete med att öka den kliniska läkarmedverkan i ambulanssjukvården har
startat i samarbete med operations- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset
Ryhov. Samarbete planeras även med primärvården där distriktsläkare kan
medverka virituellt i patientmötet prehospitalt.
Ett kommunalförbund har bildats för svenskt ambulansflyg med uppdrag att
administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplansverksamheten samt
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överta befintliga samverkansavtal mellan de 21 landstingen och Västerbotten läns
landsting den 1 januari 2016. Den rörliga kostnaden som består av en särskild
avgift per påbörjat flyguppdrag beräknas ligga på samma nivå som tidigare. I
kommunalförbundets regi pågår upphandling av flygplan som ska finansieras av
landets regioner och landsting. Inom ramen för sydöstra sjukvårdsregionen ska vi
verka för möjligheten till gemensam helikopterverksamhet undersöks.
Bidrag inom folkhälsoområdet

Region Jönköpings län lämnar bidrag till organisationer som arbetar inom ramen
för de elva nationella målen för folkhälsoarbete där fokus är på samhälleliga
förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Bidragen är en
viktig stimulans till civilsamhället för att möjliggöra mer stöd för invånarna att
kunna hantera sin hälsa, som en del i arbetet med Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård.
Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd men också som
stöd till olika projekt. Bidrag till nykterhetsfrämjande organisationer,
idrottsrörelsen och organisationer inom funktionhinderområdet är exempel på
mottagare av stöd. Bidraget ska stödja föreningar att genom olika mötesplatser
sprida information, upplysa och delge kunskap om funktionsnedsättningar. Syftet
är öka medvetenheten i samhället om situationen för personer med
funktionsnedsättningar.
Funktionshinderområdet

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk, sensorisk eller
intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som den begränsning
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Begreppet
tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal
fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar även tillgången
till information och ett bra bemötande. För att skapa jämlika förutsättningar och
en jämlik vård/hälsa ska verksamheter säkerställa att tillgänglighetsperspektivet
finns i upprättade handlingsplaner. Insatser ska göras som stödjer att patienter
med funktionsnedsättningar får vård på lika villkor.
Region Jönköpings län har ansvar för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS.
Hjälpmedelsverksamhet

Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor,
verksamhet vid hjälpmedelscentral, audionommottagning och syncentral samt
ortopedteknisk verksamhet.
Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedelsförsörjning till både Region
Jönköpings läns verksamheter och till länets kommuner. Det är viktigt att den
sammanhållna hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt, för att
kunna möta länsinvånarnas behov av hjälpmedel. En styrgrupp för
hjälpmedelscentralens hjälpmedelsverksamhet verkar med representanter från
Region Jönköpings län och länets kommuner. Regelverket Hjälpmedel i
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Jönköpings län är gemensamt och målet är att länsinvånarna ska få samma
möjlighet till hjälpmedel oavsett bostadsort och vem som är huvudman i det
enskilda fallet.
Smittskydd och vårdhygien

Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att
begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar. Totalt följs årligen över 2 000
fall upp av olika anmälningspliktiga sjukdomar. En annan viktig del i det
förebyggande arbetet är uppföljningen av vaccinationstäckningen i länet för
barnvaccinationsprogrammet, kompletterande vaccination av migranter och
vaccination av olika riskgrupper. Beslut om ett särskilt vaccinationsprogram för
äldre och andra riskgrupper mot influensa och lunginflammation väntas från
regeringen. Ett samlat vaccinationspaket till länets 70-åringar med vaccin mot
influensa, lunginflammation, bältros och påfyllt skydd mot stelkramp, difteri och
kikhosta införs.
Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete mellan infektionskliniken,
missbruksvården och socialtjänsten, startade våren 2016 och har nu 87 personer
inskrivna i verksamheten. Detta är ett viktigt sätt att nå intravenösa missbrukare
för att motivera till drogfrihet och förebygga blodsmittor som hepatit B, hepatit C
och hiv.
Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap
(SOSFS 2013:22) beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska
finnas i Region Jönköpings län.
För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs
planläggning, utbildning och övningar. Risker och sårbarheter samt förmågan
måste analyseras fortlöpande och vara grunden för planeringsarbetet. Detta arbete
genomförs delvis genom projektanställningar med hjälp av särskilt bidrag från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Med de ökade antal händelser och det ökade uppdraget regeringen gett
myndigheter att påbörja uppbyggnaden av det civila försvaret, samt det ökande
antalet larm till tjänsteman i beredskap (TiB), bedöms kostnaden öka. Sedan 2015
har 0,6 miljoner kronor tillförts området, från och med 2019 tillförs ytterligare 2,0
miljoner kronor.
Forskning och utveckling för hälso- och sjukvård

Forskning och utveckling (FoU) för hälso- och sjukvård är en central del i en
kunskapsorganisation och Region Jönköping län har därför sedan lång tid
stimulerat och finansierat klinisk forskning och skapat stödresurser till
kunskapsbaserad vård som till exempel biblioteksverksamhet. Detta har resulterat
i att organisationen har många aktiva forskare och en mycket god vetenskaplig
aktivitet vilket bidrar till sjukvårdens kvalitet och attraktionskraft. Region
Jönköpings läns stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård är
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organiserat under Futurum som även har ansvar för VFU-organisation, klinisk
prövningsenhet, primärvårdens FoU-enhet, studierektorsorganisation och
decentraliserad läkarutbildning. De FoU-aktiviteter som Region Jönköpings län
stöder är till exempel medarbetares forskningsuppdrag, forskningstid,
forskningsprojekt, deltagande i vetenskapliga konferenser och forskarutbildning.
Den decentraliserade läkarutbildningen och universitetssjukvård i Sydöstra
sjukvårdsregionen innebär ett ökat behov att stärka stödet till kliniska forskare och
klinisk forskning. Under de senaste åren har också en klinisk prövningsenhet vid
Futurum och en sjukvårdsregional stödstruktur för klinisk forskning, Forum
Sydost, etablerats och utvecklats positivt vilka båda bland annat bidrar till att fler
kliniska prövningar av läkemedel och medicinteknik genomförs i Sydöstra
sjukvårdsregionen. Arbete pågår även med att formulera en Life Science strategi
för den Sydöstra sjukvårdsregionen.
Det årliga regionala forskningsanslaget för Forskningsrådet i sydöstra Sverige
(FORSS) debiteras landstingen/regionerna utifrån andelen invånare. Andelen för
Region Jönköpings län är cirka fyra miljoner kronor. Från FORSS går
projektmedel tillbaka till länet för forskning och utveckling. Region Jönköpings
län stöder i likhet med övriga sjukvårdshuvudmännen i Sverige nationellt sökbara
forskningsmedel till klinisk behandlingsforskning. Region Jönköpings län bidrar
med 2,7 miljoner kronor per år.
Jönköpings Academy for Improvement of Health and Welfare som skapats
tillsammans med Högskolan och länets kommuner är en drivande aktör i
utvecklingen av forskningsområdet Förbättringsvetenskap (Improvement
Science), vilket sätter Jönköpings län på både den nationella och internationella
forskningskartan.
Avgiftsnivåer

Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i intranätet, på Region Jönköpings läns
webbplats rjl.se samt i särskild bilaga till budgeten. Avgifterna är för 2018
oförändrade. Nationellt införs från 2018 avgiftsfri gynekologisk cellprovstagning.
Regelverket för hjälpmedel och medicinteknisk utrustning ses över under 2018.
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TANDVÅRD
Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen, som säger att Region Jönköpings
län har ett övergripande ansvar att planera all tandvård, oavsett vem som är
huvudman eller som utför den.
Enligt lagen ska folktandvården svara för
 regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar, till och
med det år de fyller 21 år
 specialisttandvård för vuxna
 övrig tandvård för vuxna i den omfattning som Region Jönköpings län
bedömer lämpligt.
Region Jönköpings län ska se till att det finns tillräckliga resurser för patienter
med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av
särskilt stöd erbjuds tandvård.
Allmäntandvård bedrivs på en öppen marknad med etableringsfrihet och i princip
fri prissättning. Allmäntandvård för vuxna finansieras av patientavgifter och
ersättning från den statliga tandvårdsförsäkringen. Barntandvården finansieras av
barntandvårdspeng.
Region Jönköpings län är genom Folktandvården en stor producent av tandvård.
Det innebär att Region Jönköpings län uppträder i olika roller inom tandvården –
som både ”beställare” och ”utförare”. Det är därför viktigt att agera på ett
konkurrensneutralt sätt och att de olika rollerna är tydliga såväl organisatoriskt
som ekonomiskt.
Utan att frångå krav på konkurrensneutralitet, finns det skäl att ge specifika
ersättningar till både Folktandvården och privattandvården, för åtaganden som
inte har full kostnadstäckning genom tandvårdsförsäkringen, barntandvårdspeng
eller patientavgifter. Det kan bland annat gälla uppdrag inom områden som
geografisk tillgänglighet och prevention, samt riktade insatser för speciella
diagnosgrupper. Inom barntandvården har Folktandvården ett särskilt uppdrag för
kollektiva insatser, som finansieras med en särskild folktandvårdsspecifik
ersättning.
Tabell X: Verksamhetens omfattning
1) Uppgifterna för antal behandlade vuxna gäller enbart Folktandvården.

Perspektiv: Medborgare och kund
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet
mellan tandhälsa och allmän hälsa blir allt tydligare. Därför är det hälsofrämjande
och förebyggande arbetet viktigt för alla patientgrupper.
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Inom allmäntandvården kan både vuxna, barn och ungdomar fritt välja vårdgivare.
Tillgängligheten till Folktandvården har minskat och det förekommer väntetider
både internt för revisionspatienter och för nya patienter. Satsningar för att möta
behovet bör prioriteras.
Redovisning av epidemiologiska data för barn och ungdomar 3–21 år inkluderar
både Folktandvården och privattandvården.
Vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i
samråd med patienten. Tillgänglighet och bemötande ska prioriteras.
Strategiska mål:

Bra munhälsa. God tandvård

Framgångsfaktor:

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att
nå hälsoeffekter hos befolkningen.

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Andel kariesfria 19åringar

IT-systemet T4

45 %

IT-systemet T4

22 %

Resultat 2015

Resultat 2016

42 %

Resultaten kommer att
redovisas i andel
kvinnor och andel män.

Andel av
revisionspatienter som
har frisktandvårdsavtal.
Resultaten kommer att
redovisas i andel
kvinnor och andel män.

Framgångsfaktorer:

Nytt mål 2015

Ej rapporterat

God tillgänglighet och bra bemötande

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Andel nya patienter
som fått tid till
undersökning och
behandling inom 180
dagar.

Förfrågan till samtliga
kliniker

90 %

Nytt mått 2017

Nytt mått 2017

Andel revisions
patienter som fått tid
till undersökning och
behandling inom 180

Förfrågan till samtliga
kliniker

90 %

Nytt mått 2017

Nytt mått 2017
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dagar från måldatum

Specialisttandvården:
Andel akuta
remisspatienter som
väntat mindre än sju
dagar

T4/Diver

90 %

Specialisttandvården:
Antal remisspatienter,
som väntat mer än 60
dagar

T4/Diver

0

428 patienter

508 patienter

Täckningsgrad för den
uppsökande
verksamheten
(munhälsobedömning)

Statistik

90 %

88 %

94 %

Andel berättigade
(kvinnor och män med
intyg om nödvändig
tandvård) som fått
tandvård utförd

Statistik

Bättre än föregående år.

Andel nöjda kvinnor
och män

Enkäter

100 %

Nytt mått 2017

49 % totalt

Nytt mått 2017

51 % totalt

53 % män

55 % män

46 % kvinnor

48 % kvinnor

98 %

(enbart
Folktandvården)

Perspektiv: Process och produktion
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det
kliniska förbättringsarbetet prioriteras.
God tillgång på tandvårdspersonal kräver fortsatta satsningar på rekrytering av
både nyutbildad och erfaren personal, samt insatser för att behålla befintlig
personal. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är viktigt för
kunskapsöverföring och utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Odontologiska institutionen ska vara ett ledande centrum – såväl nationellt som
internationellt – för specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av
tandvårdspersonal.
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Perspektiv: Ekonomi
En förutsättning för fortsatt positiv utveckling av tandvården är tillgång på
kompetent personal och att investeringar i ny och bättre teknik successivt kan ske.
Befintliga resurser som personal, lokaler och utrustningar måste användas på ett
så effektivt sätt som möjligt.
En väsentlig grund för att kunna erbjuda en tandvård som kännetecknas av hög
kvalitet och hög produktivitet, är att all personal förstår sambanden mellan
arbetsorganisation, prestationer och ekonomiskt utfall. För detta krävs både
utbildningsinsatser och uppföljningssystem.

Strategiskt mål:
som lång sikt

God hushållning av resurser på såväl kort

Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Ekonomi i balans

Ekonomisystem

Inte överstiga budget

Allmäntandvård barn
-20 miljoner kronor
allmäntandvård vuxna
+5 miljoner kronor

Produktivitet mätt som
produktionspoäng i
förhållande till arbetade
timmar

Ekonomisystem samt
T4

Förbättrad produktivitet
jämfört med tidigare år

Resultat 2016

-7 %

(Folktandvårdens
allmäntandvård)

Handlingsplan
Tillgänglig vård är en viktig grundförutsättning för Region Jönköpings läns
övergripande befolkningsansvar och mål om god tandvård. I begreppet ”god
tillgänglighet” ingår olika delar som kort väntetid för att få komma till en
tandläkare, ökad tillgänglighet med längre öppettider och service alla vardagar
samt rimligt avstånd till närmaste klinik. I budget 2009 lades förutsättningarna för
Folktandvårdens klinikstruktur fast. Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft, och
enligt dessa förutsättningar inte ska avvecklas, finansieras med en särskild
ersättning. Budgeten är 2,2 miljoner kronor för 2018.
En utmaning är att ha kompetent och utbildad personal på tandvårdsklinikerna i
länet. Avgångarna inom tandläkar- och tandsköterskekollektivet är större än den
tillgång på kompetens som finns att rekrytera. Den förväntade förbättringen av
tandhälsan väntas inte kunna balansera denna efterfrågan på personal. Allt fler
äldre har egna tänder kvar högt upp i åren, vilket ställer stora krav på samverkan
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mellan omsorg, vård och tandvård. Den stora flyktingströmmen till länet kräver
resurser, kompetens och tillgänglighet. För att möta det ökade behovet måste nya
arbetssätt utvecklas så att rätt kompetens används inom olika områden.
Folktandvården är en stor producent av tandvård i länet och tillhandahåller
tandvård till cirka 185 000 länsinvånare. Folktandvårdens prissättning bör inte
avvika för mycket från TLV:s (Tandvård- och läkemedelsförmånsverket),
referenspriser för att inte påverka högkostnadsskyddets ogynnsamt för den
enskilde. Krav på konkurrensneutralitet förutsätter att prissättningen baseras på
självkostnad. För att finansiera pris- och löneökningar höjs Folktandvårdens priser
2018 med i genomsnitt 3,2 procent. (2017 – 2,7 procent)
I självkostnaden för Folktandvården ska av konkurrensskäl mervärdeskatt ingå,
trots att den kommunala sektorn har generell avdragsrätt för mervärdesskatt.
Avdragsrätten redovisas därför tekniskt som en intäkt utanför Folktandvården. För
2018 är denna beräknad till 20 miljoner kronor. (2017 – 18,9 mnkr)
Allmäntandvård vuxna
För att patienter ska känna förtroende för tandvården och bli nöjda, krävs bra
bemötande och bra omhändertagande. Alla patienter ska informeras om
behandlingsalternativ, kostnad, tidsåtgång med mera. Det ökade vårdtrycket
medför att arbetet med att förbättra tillgängligheten måste fortsätta. Värdet för
kunden ska mätas genom kundenkäter.
Drygt 40 procent av länets 19-åringar har varken fyllningar eller kariesskador som
behöver lagas när de lämnar den organiserade barn- och ungdomstandvården.
Avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna upp till 22 års ålder har införts från
och med 2018. Ytterligare en årskull tillkommer 2019, då barn- och
ungdomstandvården blir kostnadsfri upp till 23 års ålder.
Vuxentandvårdens utgiftsram på 12 miljoner kronor (2017: 11,6 miljoner kronor)
avser kostnader för läkemedel, utbildningsansvar och tolkkostnader som inte
finansieras genom tandvårdstaxan samt ersättning till Folktandvården för
vuxentandvårdens underskott vid tre underskottskliniker.
Allmäntandvård barn och ungdomar
Den långsiktiga målsättningen för barn och ungdomars tandhälsa är att hålla
tänder och munhåla friska. Medfödda och förvärvade defekter och
tandställningsfel ska korrigeras till tillfredsställande funktion och utseende.
Folktandvården har, tillsammans med hälso- och sjukvården, ansvar för att
informera om tobakens och kostens inverkan på den allmänna hälsan och
munhälsan. I Jönköpings län omfattar barn- och ungdomstandvården ett totalt
åtagande på cirka 85 000 personer i åldern 3–22 år.
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Inför 2018 förstärks budgeten för barntandvården med 3,8 miljoner kronor för den
årskull som tillkommer. Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska differentiera
vårdpengen utifrån att tandhälsan varierar i länet.
Utgiftsramen för barntandvårdspengen 2018 uppgår med ovanstående
förstärkning till 113,7 miljoner kronor. Antalet 3–22-åringar beräknas 2018 uppgå
till 85 000 personer vilket ger en genomsnittlig barntandvårdspeng på 1 340
kronor.
Folktandvården har under många år tillsammans med andra aktörer genomfört ett
framgångsrikt systematiskt och aktivt folkhälsoarbete, med målet att förbättra
barn och ungdomars hälsa. För Folktandvårdens preventiva arbete inom
barnhälsovård, förskola, grundskola och gymnasium ges en särskild ersättning på
10,6 miljoner kronor. (2017: 10,3 miljoner kronor)
Utöver barntandvårdpengen och det preventiva folkhälsoarbetet finns en
utgiftsram på 5,2 miljoner kronor (2017: 5,0 miljoner kronor) för Folktandvårdens
och privattandvårdens kostnader avseende utbildningsansvar, läkemedel,
tolkkostnader samt ersättning till Folktandvården för underskottskliniker.
Total utgiftsram barntandvård 2018: 129,5 miljoner kronor
Tandvård för personer med särskilda behov
Region Jönköpings län har ansvar för att patienter med särskilda behov av
tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds
tandvård. Det är personer i särskilda och egna boenden samt personer som
omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade.
Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper kostnadsfri munhälsobedömning
(uppsökande verksamhet) och nödvändig tandvård. Munhälsobedömning är
avgiftsfri. 4 700 personer tackade ja till erbjudandet om munhälsobedömning och
av dessa fick 94 procent bedömning (4 409 personer) under 2016.
Tandvård ges även till andra patientgrupper som ett led i en sjukdomsbehandling.
Den tandvård som här avses kan till exempel vara infektionssanering inför vissa
kirurgiska ingrepp.
Landstingen/regionerna ansvarar också för 11 grupper (diagnosbaserat) som har
stora behov av tandvård på grund av långvariga sjukdomar och/eller
funktionshinder.
Från och med 2016 sker den uppsökande verksamheten i Region Jönköpings läns
regi under tre år. Munhälsan har möjlighet att förbättras betydligt hos de äldre
vilket är viktigt för välbefinnandet och hälsan. Det krävs ett förbättrat samarbete
mellan tandvården, sjukvården och socialtjänsten. Folktandvården har fått ett
utökat uppdrag att utveckla arbetsätt för denna samverkan. Det är även viktigt att
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stimulera fler till behandling, vilket kräver ökat engagemang hos vårdpersonal.
Förändringen kommer kontinuerligt att följas.
För nödvändig tandvård och tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling och
tandvård till vissa grupper med långvariga sjukdomar eller funktionshinder betalas
öppenvårdsavgift. Denna tandvård omfattas inte av tandvårdsförsäkringen, utan
finansieras helt av Region Jönköpings län inom ramen för hälso- och sjukvårdens
högkostnadsskydd.
Det är en stor utmaning att alla de personer som har ”Intyg om nödvändig
tandvård” får sitt tandvårdsbehov bedömt och eventuell tandvård utförd. Under
2016 hade 7 447 personer intyg och av dessa fick 51 procent tandvård.
En framgångsfaktor för att fler personer med särskilda behov får eventuell
tandvård tillgodosedd kan vara att den kan ges i nära anslutning till boendet.
Arbetssätt med mobil enhet tillämpas i viss omfattning och den utvärdering som
gjorts visar att verksamheten är bra för patienterna och vårdpersonalen, men inte
ergonomiskt optimal för tandvårdspersonalen. Kostnaden blir också högre än
traditionell behandling på klinik.
Tandvård för personer med särskilda behov har 2018 en budget på 31,6 miljoner
kronor (2017: 30,6 miljoner kronor).
Specialisttandvård
Länsinvånarnas behov av specialisttandvård tillgodoses huvudsakligen genom
Folktandvårdens odontologiska institution. Konsultation och kompetensstödjande
arbete gentemot allmäntandvården är ett är viktigt arbete för att öka
allmäntandvården möjligheter till ett bredare omhändertagande. Ett led i detta
arbete ska vara att specialisttandvård också utförs av specialister på
allmäntandvårdskliniker.
Odontologiska institutionen har ett nationellt uppdrag att utbilda
specialisttandläkare. Utbildning sker inom specialiteterna endodonti, bettfysiologi,
odontologisk radiologi, oral kirurgi (käkkirurgi), oral protetik, ortodonti,
parodontologi och pedodonti. Totalt omfattar det nationella uppdraget tolv platser.
Antalet patienter som behandlas inom specialisttandvården ökar. Förhållandet
mellan antalet nyutexaminerade och erfarna tandläkare har ändrats. Befolkningen
blir äldre och drabbas av sjukdomar som kan påverkas av bristande munhälsa. Ett
stort fokus ligger på att förbättra tillgängligheten till specialisttandvården. Detta
kan innebära behov av att disponera om resurser inom specialisttandvården till
förstärkning av sjukhustandvården i östra och södra länsdelen. En filial till
sjukhustandvården finns i Värnamo.
Det finns ett ersättningssystem för specialisttandvården med uppdragsbeskrivning
och därtill kopplad ersättning för områdena:
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tandvård som inte kan finansieras genom intäkter från patient och
försäkring
forskning och utveckling
utbildning av specialisttandläkare med flera.

Budgeten för specialisttandvården avseende barn och ungdomar utökas med hjälp
av statsbidrag på grund av att åldersgruppen 20–22 år från och med 2018 har fri
tandvård. Specialisttandvårdens budget 2018 är 109,5 miljoner kronor (2017:
105,3 miljoner kronor).
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Kap 4a Regional utveckling ANA
Regional utveckling
Ett bra liv i en attraktiv region skapar vi tillsammans, vi som bor och verkar i
Jönköpings län. Det civila samhället, näringslivet, och det offentliga bidrar på
olika sätt till visionen om ett bra liv i en attraktiv region. Region Jönköpings läns
roll är att vara en katalysator för regional utveckling, att bidra till att skapa goda
förutsättningar för de människor, organisationer och företag som finns i länet.
Särskilt viktigt är att lyfta fram barnperspektivet; vi ska vara Sveriges bästa region
att växa upp i.
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en
attraktiv region ska förverkligas. Arbetet inom regional utveckling spänner över
flera områden och utgår ifrån den Regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Regionalt utvecklingsarbete
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar såväl verksamheter
som drivs av Region Jönköpings län såsom länstrafik, kulturutveckling och
utbildningar som processer som vi inte fullt ut äger själv. Det är viktigt att Region
Jönköpings län tar en ledande roll för helheten och verkar för bästa möjliga
samordning.
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin till 2025 (RUS).
Strategin utgår från tre ömsesidigt beroende hållbarhetsdimensioner; den sociala
och kulturella, den ekologiska och den ekonomiska.
Prioriterade områden i det regionala utvecklingsuppdraget:





Arbetsmarknad/Näringsliv
Kunskap och innovation
Livsmiljö
Samhällsplanering

Regionala tillväxtåtgärder – statliga medel (1:1)

Region Jönköpings län tilldelas årligen statliga utvecklingsmedel. Dessa medel
fördelas mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga
bemyndiganderamen (maximalt utestående beslut som ännu inte är utbetalade)
uppgår innevarande år till 62 miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till
24 miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procent medfinansiering ges till
projekt som stimulerar till näringslivutveckling, innovation, kompetensförsörjning
och internationellt samarbete.
Regionala utvecklingsmedel

Region Jönköpings län avsätter, utöver de statliga medlen, 27,5 miljoner kronor
till stöd för olika former av projekt och verksamheter som bidrar till regional
tillväxt.
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Prioriterade projekt under 2018:







Uppkopplad industri och nya material
Digitalisering
Forskning och innovation med inriktning på samproduktion med
näringslivet
Energi och grön omställning
Kompetensförsörjningsinsatser
Landsbygdsinsatser kopplade till näringslivsutveckling och
landsbygdsprogrammet

Övrig finansiering

Utöver ovanstående medel har Region Jönköpings län också möjlighet att
tillsammans med andra aktörer eller själv söka EU- eller statliga medel, från olika
insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala
utvecklingsarbetet på olika sätt.
EU:s strukturfonder

EU:s strukturfonder (europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF samt
europeiska socialfonden ESF) är viktiga verktyg för att genomföra EU:s
gemensamma sammanhållningspolitik. Jönköpings län tillhör i dessa sammanhang
NUTS II-området Småland och Öarna.
ERUF för Småland och Öarna har ett gemensamt regionalt strukturfondsprogram
för investeringar i tillväxt och sysselsättning för perioden 2014-2020. Programmet
innehåller fyra insatsområden:





Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik
Öka små- och medelstora företags konkurrenskraft.
Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn.

ESF för Småland och Öarna har en regional handlingsplan för europeiska
socialfonden 2014–2020. Planen innehåller två programområden:



Kompetensförsörjning
Öka övergången till arbete för individer som står långt ifrån
arbetsmarknaden

Tillsammans omfattar strukturfonderna för Småland och Öarna drygt 1 miljard
kronor under en sjuårsperiod.
Tillväxtarbetet som Region Jönköpings län ansvarar för har ett starkt fokus på
samverkan och utveckling av gemensamma planer och strategier med olika
intressenter. Satsningar inom till exempel Länstrafiken, samverkan kring nya
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infrastruktursatsningar, kultur, näringslivssamverkan etc. ska alla bidra till en
förstärkt arbetsmarknadsregion, med goda utvecklingsmöjligheter där man vill
verka, vistas och leva. Region Jönköpings län finansierar projekt som bidrar till
regional tillväxt och initierar även egna processer och aktiviteter som stärker
länets utvecklingskraft.
I arbetet med att utveckla länet ingår samarbete och påverkansarbete gentemot stat
och EU. En del regionala utvecklingsfrågor såsom utvecklingen av
höghastighetståg, bredbandsutbyggnad, antalet utbildningsplatser i länet beslutas
på nationell nivå men får mycket stark regional påverkan. För att säkerställa
regionala intressen på nationell nivå avser Region Jönköpings län arbeta än mer
med påverkansarbete under 2018 och framåt.
Arbetsmarknad och näringsliv
En viktig framgångsfaktor för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin är
arbetsmarknadens kompetensförsörjning och utveckling av näringslivet. Ett starkt
och konkurrenskraftigt näringsliv är en nyckelfaktor för regional tillväxt och
utveckling och därför satsar Region Jönköpings län extra mycket på att utveckla
och stödja näringslivsutveckling i länet.
Jönköpings län har länge varit en av Sveriges ledande industriregioner, med
många små- och medelstora företag. Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som
allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre utbildningsnivåer kommer
att behövas framöver. Jönköping University har utvecklats väl, med ett ständigt
ökande söktryck samtidigt som antalet högskoleplatser har minskat de senaste
åren. Behovet av högre utbildningsnivå är nu påtaglig och en av de största
utmaningarna för länet. Om unga inte kan studera i vårt län och istället väljer
annan studieort minskar sannolikheten att de kommer tillbaka hit efter avslutade
studier. Främst tappar vi unga välutbildade kvinnor.
Efterfrågan på YH-utbildade växer och länet ligger i toppskiktet när det gäller
antal platser per invånare. Trots att flera tusen jobb har försvunnit inom
tillverkningsindustrin sedan 2008 är länets näringslivsstruktur präglad av den
industriella basen. På länsnivå är andelen sysselsatta i denna sektor 23 procent,
jämfört med rikssnittet som är 12 procent. I en av länets kommuner är andelen så
hög som 56 procent. Lägger man till stödjande tjänstenäringar som indirekt får sin
sysselsättning via industriella näringar är sysselsättningen fortfarande i en
nationell jämförelse starkt förknippad med industri. En förskjutning mot mera
tjänsterelaterade näringar sker dock vilket är positivt ur flera aspekter. Under 2017
har regeringen presenterat fem nya strategiska samverkansområden som ska bidra
till svensk konkurrenskraft och tillväxt. Jönköpings län har med tanke på länets
näringslivsstruktur stora möjligheter att ta en betydande position i detta nationella
arbete där forskningsanslag kopplat till befintligt näringsliv samt utvecklandet av
testbäddar uppmuntras. De regionala utvecklingsmedlen ska bidra till att stötta
dessa satsningar i länet
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Oro och krig i omvärlden har lett till att vi sett ett ökat inflöde av nyanlända.
Under 2015 kom ca 7 500 nyanlända till Jönköpings län varav omkring 3 500 var
barn. Vårt län har en stor demografisk utmaning i att vi blir allt äldre, föder färre
barn i kombination med en utflyttningstrend. Lyckas vi integrera nyanlända kan
detta nytillskott av arbetskraft bli mycket positiv för vårt län.
Arbetsförmedlingens rapport ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Jönköpings
län – Prognos för arbetsmarknaden 2017” pekar på en ökad efterfrågan av
arbetskraft på grund av en god ekonomisk utveckling och ett stort
flyktingmottagande. Den prognostiserade ökningen av sysselsättningen under
2017 väntas ske inom branschgrupperna bygg, privata tjänster och offentlig
verksamhet. När det gäller sysselsättning inom jord- och skogbruk samt industri
beräknas den kvarstå på en oförändrad nivå under 2017. Branscher inom teknik
och tillverkning blir alltmer kunskapsintensiva, vilket kräver mer kvalificerade
yrkeskunskaper vid ny- och ersättningsrekrytering. En stor utmaning är att en stor
del av de arbetssökande inte matchar arbetsgivarnas behov. Rapporten pekar på att
vi både får fler bristyrken och fler arbetslösa under 2017–2018. För Region
Jönköpings läns del är det viktigt att vara är en aktiv part i samordningen av olika
insatser som görs för nyanlända och att en kartläggning av nyanländas
kompetenser genomförs så fort som möjligt, för att matchningen gentemot
arbetsmarknaden ska bli så bra som möjligt. Detta arbete sker i nära samverkan
med kommuner, arbetsförmedling, länsstyrelse och andra berörda aktörer.
Inriktningsmål näringsliv och arbetsmarknad





En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet
anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.
2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och
har ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.
Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med
spetskompetens som skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och
efterfrågan på en internationell marknad.

Mätbara målvärden









Antal nystartade företag per 1000 invånare i länet ska vara över
riksgenomsnittet.
Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka.
Andelen länsinvånare som har högre utbildning än en treårig
gymnasieutbildning ska närma sig rikssnittet.
Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande
till föregående år.
Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående
år.
Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning
ska minska i förhållande till föregående år.
Lönesummeutvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan
kvinnors och mäns löner minska.
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Sysselsättningsgraden bland utlandsfödda ska öka.

Utmaningar
1. Låg utbildningsnivå och stora skillnader mellan kommunerna och könen

Andelen högutbildade länsinvånare, det vill säga med eftergymnasial utbildning,
är lägre än rikssnittet. Utbildningsnivån är lägre bland män än bland kvinnor. Det
finns även stora skillnader i utbildningsnivå mellan kommunerna. Traditionella
industri- och glesbygdskommuner uppvisar lägst utbildningsnivå. Många personer
är dessutom sysselsatta inom handel, transport och logistik, vilket också bidrar till
en generellt låg utbildningsnivå.
Den låga utbildningsnivån inom näringslivet är ett hinder för tillväxt.
2. En åldrande befolkning och en snabb urbanisering

Försörjningsbördan ökar eftersom antalet yngre och äldre, jämfört med
arbetskraften 20–64 år, blir fler. Den demografiska åldersstrukturen är bättre i
centralorterna än på glesbygden. När andelen äldre ökar förändras också kraven
på resurser och nya kompetenser för att tillgodose olika behov i samhället. Det
faktum att vi har nettoutflyttning av unga (20–25 år) ökar utmaningen. Likt många
andra län är Jönköpings län i olika grad påverkat av urbaniseringens effekter. Det
är främst i områden i och runt Jönköpings kommun som befolkningsutvecklingen
långsiktigt och stabilt är positiv. För näringslivets kompetensförsörjning är detta
en kritisk faktor. Svårighet att attrahera arbetskraft riskerar att företag väljer att
utöka eller etablera sin verksamhet i högre grad närmare befolkningscentra vilket
därmed kommer att påskynda urbaniseringstakten.
3. En stor flyktinginvandring

Många flyktingar har kommit till vårt län. Vid årsskiftet 2016/2017 fanns nästan
4 900 personer i Migrationsverkets mottagningssystem. Arbetsförmedlingen
räknar med att antalet personer i etableringsuppdraget kommer att mer än
fördubblas de kommande två åren. Sedan tidigare har vi redan en stor arbetslöshet
bland utlandsfödda med uppehållstillstånd. Detta ställer stora krav på skolan men
också på arbetsmarknadens förmåga till anpassning. Kraftsamling kring
integrationen är nödvändig.
4. Starkt beroende av industri med svag sysselsättningsutveckling

Efter finanskrisen har sysselsättningsutvecklingen inom industrin varit svag.
Indirekt sysselsätts personal via bemanningsföretag, men även utan detta tillskott
har branschen rationaliserat bort arbetskraft till förmån för automatisering. I allt
snabbare takt ställs större krav på effektivisering, kvalificerade kompetenser och
innovation för att industrin ska behålla sin konkurrenskraft och utvecklas.
5. Låg forskning, utveckling och innovation i näringslivet

Näringslivets investeringsgrad avseende FoU är låg och under snittet för riket.
Detta påverkar näringslivets utvecklingsmöjligheter, det vill säga innovationer
samt tjänste- och produktutveckling. Tillsammans med Jönköping University (JU)
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arbetar Region Jönköpings län aktivt för att höja forskningsanslagen till JU och att
stärka kopplingen mellan JU och näringslivet.
6. Hög medelålder på företagare

En hög medelålder hos företagare i länet ställer krav på insatser för att utveckla
länets entreprenörskap och attrahera nyetableringar. Av småföretagare i
Jönköpings län med en omsättning över 100 000 kronor och minst en respektive
högst 58 anställda är 42 procent över 55 år. Fler behöver bli företagare, inte minst
kvinnor eftersom de idag är underrepresenterade.
7. Generationsväxling

Utöver utmaningen med en hög medelålder på företagare, står länet inför en
generationsväxling även av övrig personal inom flera bärande branscher. Särskilt
tydligt är detta inom jord- och skogsbruk samt inom den offentliga tjänstesektorn.
Särskilt hög är medelåldern bland personer i ledande befattning.
8. Ojämlik arbetsmarknad

Skillnaderna i medianinkomst mellan kvinnor och män i Jönköpings län är större
än för riket. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns ohälsotal är också stora.
Arbetsmarknaden präglas av ojämlika arbetsförhållanden, där kvinnor,
utomeuropeiskt födda och människor med funktionsnedsättning missgynnas. Det
gäller både sämre möjligheter till heltidstjänst och lägre lönesummautveckling
under arbetslivet. Skillnaderna i ohälsotal och livsinkomst får därmed stora
konsekvenser för människors levnadsstandard och framtida pension.
9. Särskilt utsatta grupper står långt från arbetsmarknaden

Långtidsarbetslösheten har ökat de senaste åren. Grupper med särskilt hög
arbetslöshet är de som varit arbetslösa en lång tid, funktionsnedsatta,
utomeuropeiskt födda och personer utan gymnasieutbildning. Konsekvenserna av
att människor står utan egenförsörjning, samtidigt som de demografiska
utmaningarna växer, blir ökade sociala klyftor.
10. Matchningsproblematik

Kompetensbehovet på arbetsmarknaden ökar. Det råder brist på arbetskraft med
eftergymnasial utbildning bland annat inom tillverkning, vård och omsorg samt
IT. Trots att den tillgängliga arbetskraften har ökat uppger arbetsgivare att de inte
hittar personer med rätt kompetens.
11. Ökad automatisering och digitalisering

Sysselsättningen inom industri kan inte öka genom rationaliseringar. Istället måste
processerna bli än mer effektiva, bland annat genom högre automationsgrad, men
också genom effektiviserade leverantörskedjor. Digitalisering inom alla sektorer
kommer att innebära behov av nya kompetenser men också behov av
kompensutveckling av befintlig personal. En förflyttning uppåt i värdekedjan
måste ske samtidigt, vilket också förutsätter att nya kompetenser tillförs länets
näringsliv. Ökad andel av sysselsättningen måste därför, av flera skäl, komma från
6

BUDGET
RJL 2017/83

olika typer av tjänstenäringar; både kommersiella tjänster men även personella
tjänster/samhällsservice. En fortsatt bredbandsutbyggnad är därför oerhört viktig.
12. Fler nya företag behövs

Jönköpings län förknippas med entreprenörskap och kreativitet, vilket sannolikt
har sin grund i den historiska bilden av länet. Statistiken talar dock ett annat språk.
Vid nationella jämförelser av andelen nystartade företag ligger Jönköpings län
regelmässigt i botten. Länet behöver även etablering av fler företag som levererar
tjänster mot företagen. En ökad etablering av denna typ gynnar företag inom de
traditionella branscherna, så att näringslivet breddas och utvecklas för att
företagen ska förflyttas uppåt i värdekedjan.
Handlingsplan Arbetsmarknad och näringsliv
Den regionala utvecklingsstrategin

Under 2017-2018 revideras den regionala utvecklingsstrategin (RUS)i samverkan
med samhällets aktörer och intresseorganisationer. Detta arbete kompletteras även
med en OECD studie som presenteras våren 2018. Implementeringen av RUS och
utvecklingen av webbplatsen utveckling.rjl.se fortsätter. Regionala
utvecklingsdagar arrangeras årligen.
Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin har jämställdhetsintegrerats och
fortsatt fokus på regional jämställd tillväxt är viktig för länets utveckling. Under
2018 fortsätter arbetet med att jämställdhetsintegrera innovations- och
näringslivsrådgivningen i länet.
Påverkansarbete på nationell nivå

För den fortsatta kompetensförsörjningen är det viktigt att skapa fler
studiemöjligheter på yrkeshögskolenivå och på högskolenivå i länet. Därför satsas
det på strategisk kommunikation med nationella myndigheter och beslutsfattare i
syfte att öka kunskapen om länets utmaningar, öka antalet utbildningsplatser och
för att skapa större kunskap om behovet av forskningsanslag till vårt lärosäte. Idag
är forskningsanslagen i Sverige mycket ojämnt fördelade mellan lärosäten. För
vårt läns näringsliv är forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med
högskolan en viktig del av den omställning som sker.
Förstärkt kompetensplattform

Då utmaningarna kring matchning på arbetsmarknaden är en prioriterad fråga ska
regionala utvecklingsmedel som bidrar till förbättrad kompetensförsörjning
prioriteras under 2018. Bidrag ges inte till utbildningar eller till enskilda företag.
Tänkbara satsningar kan vara projekt som förbättrar integration, stärker ungas
kunskap om vårt näringsliv, verkar för generationsväxling i företag, bidrar till
kompetenshöjande åtgärder för näringslivet eller gör att vi bättre tar tillvara länets
humankapital.
Region Jönköpings län arbetar sedan tidigare med kompetensplattformsuppdraget
som syftar till att ta ett samlat grepp kring utbudet av utbildningar och länets
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behov av kompetens. Genom analyser, prognoser och forum skapas en översikt,
kunskap och förståelse kring situationen i länet. Dessa sprids i ett flertal nätverk
och via webbplatsen utveckling.rjl.se. Inom detta område drivs även attitydprojekt
i kommunerna för att öka ungas intresse och kunskap om vår regionala
arbetsmarknad. Vi samordnar flera olika nätverk för studievägledare, YHutbildare, branschråd m.m.
Verksamheter som Region Jönköpings län stödjer

För att stärka näringslivsutvecklingen i länet ges regionala utvecklingsbidrag till
ett antal verksamheter som tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet och som visat
framgångsrika resultat i projektform. Region Jönköpings län ger verksamhetsstöd
till Science Park, Företagsjouren, Ung Företagsamhet och Coompanion. Därtill är
Region Jönköpings län delägare i Almi och i Smålands Turism. Dessa bidrag ges
under tre år, följs upp årligen och en fördjupad granskning sker efter 2,5 år för att
avgöra fortsatt verksamhetsfinansiering och eventuell ändring av villkor. Att man
som företagare får det stöd man har behov av under olika faser i sin utveckling är
viktigt. Samordning och samverkan mellan de olika näringsfrämjande aktörerna är
därför av stor vikt.
Science Park Jönköpings län

Huvudmålet med Science Parks verksamhet är att skapa förutsättningar för fler
entreprenörer, fler tillväxtföretag och bättre regional innovationsmiljö. I
affärskonceptet ligger att arbeta i lokala noder där företag runt om i länet kan få
hjälp inom affärsutveckling och rådgivning på hemmaplan. Därtill erbjuds olika
finansieringsmöjligheter och stöd i innovationsprocesser. Under ett år hanterar
Science Park i snitt 1 000 företagsidéer och 300 företag startas. Ett 70-tal företag
får individuell coachning i affärsutveckling, ca 40 företag deltar i
finansieringsmöten, ett 40-tal företag deltar i matchning som kan gälla
inkubatorstöd, finansiering eller affärsutveckling etc. Tidigare års projekt har visat
att samordningen inom Science Park kring affärsutveckling, innovation och
finansiering varit framgångsrik. I alla länets kommuner finns affärscoacher
kopplade till Science Park vilket är unikt i Sverige. Region Jönköpings län bidrar
med 7 miljoner kronor per år till Science Park systemet.
Almi Företagspartner AB

Region Jönköpings län stödjer Almi vars övergripande mål är att främja
utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag, samt att
stimulera nyskapande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.
Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 19
dotterbolag. Dotterbolaget för Jönköpings län ägs av staten med 51 procent och
Region Jönköpings län med 49 procent. Parterna bidrar årligen med driftmedel
som står i proportion till ägarandelarna.
Organisationens uppgift handlar om affärsutveckling och finansiering.
Prioriterade projektområden har bland annat varit att utveckla stora idéer i små
företag, företagarprogram för invandrare, affärsutveckling för kvinnor samt hjälp
till svenska företag att hitta rätt partners i Europa till nya produkter för vården.
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Almi Företagspartner AB är värdorganisation för Enterprise Europe Network,
EEN, som är en organisation med uppdrag att utveckla internationella
företagskontakter och etablera partnerskap. I Sverige finns 15 regionala EENkontor där kontoret i Jönköping svarar för Jönköpings- och Gotlandsregionen. För
finansiering av verksamheten ges Almi ett utökat bidrag på 0,6 miljoner kronor.
Företagsjouren

Under förra lågkonjunkturen inrättades Företagsjouren i länet. Verksamheten har
gjort stor nytta i länet för företag som av olika skäl hamnat i svårigheter och över
1 100 arbetstillfällen har räddats under de senaste 8 åren.
Under 2017 gick företagsjourerna i Region Jönköpings län och i Region
Östergötland ihop med varandra. Kostnaderna för att driva verksamheten är 1,5
miljoner kronor per år.
Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation.
Organisationen utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom
processutbildningen UF- företagande. De bedriver även utbildningar i
entreprenörskap på grundskolenivå och driver nu även ett projekt inriktat på
företagande för nyanlända i länet. Region Jönköpings län har som mål att öka
företagandet och studier har visat att UF-företagare tenderar att oftare starta eget,
får högre lön, har färre arbetslöshetsdagar och blir oftare chefer. Kommuner som
har ett gott näringslivsklimat i kombination med UF-företagande på gymnasiet
ökar tillväxten och jobbskapandet. Region Jönköpings län bidrar från och med
2017 med 1 miljon kronor om året i verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet.
Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag.
Organisationen erbjuder personlig rådgivning och ger de som vill förverkliga
företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och
utbildning – från idé till framgångsrikt företagande. Region Jönköpings län bidrar
med 500 000 kr per år för att stärka det sociala företagandet.
Smålands Turism AB

Turism och besöksnäring är en växande näringsgren. Satsningar på upplevelseoch besöksnäring bidrar till livskvalitet för boenden, men även för att skapa en
ökad attraktivitet för vistelser i länet. Kultur och kulturturism är en av de
snabbaste växande grenarna och ska även fortsättningsvis uppmärksammas. Fler
besöksmål bör utvecklas. Region Jönköpings län och länets kommuner äger
Smålands Turism AB, som ska erbjuda kompetens och samordning inom
turistområdet. Bolaget ska utveckla plattformar för marknadsföring och
samverkan samt stärka länets konkurrensförmåga. Bolagets verksamhetsinriktning
är att:


i samspel med turistindustrin, andra näringar och organisationer vårda,
utveckla och kommunicera varumärket Småland
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erbjuda kompetensutveckling om turism
förädla det befintliga, samt förnya, utbudet av aktiviteter, varor och service
så att turistnäringen ökar
utveckla marknadsföring och försäljning
erbjuda och medverka till att olika resmål/destinationer i länet liksom länet
i sin helhet, utvecklas i takt med kunders önskemål och behov.

En stark växande besöksnäring

Besöksnäringen är växande och ur sysselsättningssynpunkt en viktig bransch att
utveckla. Branschen är förhållandevis stark även i de glesare befolkande delarna
av länet. På senare år har kraftfulla insatser gjorts för ökad samordning och
kvalitetshöjning av de besöksmål länet erbjuder. Fortsatt arbete är viktigt och här
är Smålands Turism AB en naturlig och viktig part och samordnare. Region
Jönköpings län bidrar med projektstöd för hållbar turismutveckling och
friluftsturism.
Utökat analys-, prognos- och uppföljningsarbete

Region Jönköpings län gör fördjupade analyser inom det regionala området.
Tillsammans med länets kommuner kan vi ta fram bättre förankrade prognoser
och planeringsunderlag inom en mängd olika områden. Region Jönköpings län
kommer under 2018 att arbeta vidare med BRP+ .BRP + är ett mätsystem för
livskvalitet på regional nivå, som visar på den långsiktiga utvecklingen för
regionala resurser – både ekonomiskt, socialt kapital, humankapital och
naturresurser.
Digitaliseringen – en utmaning och en möjliggörare för företagen

Digitaliseringen påverkar hela näringslivet och skapar möjligheter som extra
utmaningar för vårt näringsliv. Enligt UD:s kansli för strategisk analys anses
digitaliseringen vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till
år 2025. Projekt som bidrar till omställning inom området uppkopplad industri
och nya material för hela företagssektorn kommer därför vara prioriterade under
2018. Uppkopplad industri och nya material ska bidra till att påskynda arbetet
med att digitalisera industrin och säkerställa att vi bättre tar vara vårt kunnande
och vårt världsledande kunnande kring material. Den fjärde industriella
revolutionen möjliggör digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och
förändrade affärsmodeller. Nya hållbara material, molntjänster, robotik, och
additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och är en förutsättning
för att klara konkurrenskraften i Sverige.
Smart Housing Småland/Träregion Småland

Sedan några år tillbaka görs en samlad småländsk satsning mot den trärelaterade
industrin. Detta sker via den småländska trästrategin, Träregion Småland, som fått
en fördjupning genom vinnväxt-miljön Smart Housing Småland gällande
boendefrågor kopplat till modulariserat byggande med glas i innovativa lösningar.
Genom det stora behovet av nyproduktion av bostäder, ligger satsningen mycket
väl i tiden och innebär stora möjligheter för våra husfabrikanter att utvecklas och
ta marknadsandelar. Det gäller samtidigt att framtidssäkra näringen
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kompetensmässigt och att få dessa båda näringslivssatsningar uthålligt
finansierade.
Utveckling av de gröna näringarna

De gröna näringarna är stora och betydande för Jönköpings län. Som exempel kan
nämnas det ”mjölkbälte” som går genom länet tillsammans med betydande
vidareförädling. Stor produktion finns även inom andra områden såsom bär-,
frukt- och köttproduktion samt vidareförädling av livsmedel. Flera statliga verk
med koppling till sektorn finns i länet och mässarrangören Elmia är mycket
verksam inom sektorn.
En kraftsamling har under de senaste åren inletts i länet vad gäller sektorn.
Arbetet sker i nära samverkan mellan ett antal för näringen betydelsefulla aktörer.
Målsättningen för klustersatsningen är att bli känt för marknadsinriktad
livsmedelsproduktion i världsklass från Sveriges mest innovativa matregion.
Skogsnäringen är betydelsefull i vårt län och därför arbetar Region Jönköpings
län, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar, länsstyrelserna m.fl.
tillsammans med att ta fram en regional skogsstrategi för Småland som beräknas
vara klar 2018.
Kommersiell service

Jönköpings län har en stor landsbygd och i många delar av länet kan det vara långt
till närmaste butik. Region Jönköpings län har numera en del av ansvaret för den
kommersiella servicen och har möjlighet att ge vissa typer av stöd till de butiker
som är den ”sista på orten”. Detta styrs bl.a. av det regionala serviceprogrammet.
En ökad tillgång till kommersiell service förbättrar förutsättningarna för
entreprenörskap och ger fler arbetstillfällen på landsbygden.
Bättre kapitalförsörjning för företag

Jönköpings län är ett entreprenörslän med många små och medelstora företag.
Samtidigt har bristen på riskvilligt kapital länge varit ett utvecklingsproblem. I
samarbete med Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har ett
investeringsprojekt pågått under ett par år för att bygga upp regionala
riskkapitalfonder inom NUTS-II-området Småland och öarna. Den tidigare
satsningen har lockat fram privat kapital genom saminvesteringsförfarandet och i
snitt har en investerad krona i Almi Invest lett till nästan två kronor i privat
investering, alltså dubbelt så mycket som investeringskravet. Nytt för denna
period är att av det totala beloppet på 120 miljoner kommer 24 miljoner att
avsättas för så kallad såddfinansiering i företags tidiga skede.
Sommarpraktik för unga

Sommarpraktiksatsningen som påbörjades 2017 kommer att fortsätta under 2018.
För att öka kunskapen och intresset för företagande erbjuds ungdomar möjligheten
att starta företag under sommaren. Dessa platser erbjuds i alla länets kommuner
och 2017 deltog 91 personer. Därtill skapar Region Jönköpings län möjligheter för
unga till sommarpraktik inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) samt i
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föreningslivet. Att utveckla KKN i vårt län är viktigt ur ett kompletteringssyfte.
Vi har en stark tillverkningsindustri och basindustri inom t.ex. skog och trä men
behöver bredda utbudet inom tjänsteföretag och KKN. Region Jönköpings län
bidrar med 2 miljoner kronor för denna satsning under 2018.
Kunskap och innovation
Tillgång och möjligheter till utbildning är viktigt för individers utveckling, men
minst lika viktigt för en regions utveckling. Dagens samhälle med ständiga krav
på nya eller förbättrade kompetenser, ställer krav på en väl utbyggd
utbildningsverksamhet med både bredd, djup och kvalitet. I jämförelse med andra
län har vi en låg utbildningsnivå och behöver öka möjligheterna för länets
invånare att ta till sig ny kunskap och stärka möjligheterna för individers
utveckling. Näringslivets investeringsgrad inom forskning och utveckling (FoU)
är låg och under snittet för riket. Detta påverkar näringslivets möjligheter till
innovation samt tjänste- och produktutveckling. Därtill fördelas statliga
forskningspengar till högskolor och universitet på ett ojämlikt sätt i Sverige. Det
medför att länets högskola har mycket mindre forskningsanslag än andra större
lärosäten. Under 2016 har högskolan fått erkännande som KK-miljö och får mer
forskningsmedel de kommande tio åren. Jönköping University är framstående när
det gäller kopplingen mellan forskning och näringsliv vilket bidragit till beslutet
att utse högskolan som KK-miljö.
Innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den
regionala utvecklingsstrategin. Innovationer är resultatet av kunskap, kreativitet
och acceptans för förändring, de uppstår ofta som ett resultat av mötet mellan
olika kunskaper, kompetenser, egenskaper och erfarenheter i olika branscher och
sektorer. Mångfald är därför en viktig förutsättning för att idéer ska uppstå och
omsättas till ny ekonomisk verksamhet och tillväxt.
Ett gott innovationsklimat förutsätter en samverkan mellan näringsliv, offentlig
sektor, akademi och civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och
lösningar. Jönköpings län står här inför ett antal utmaningar så som ett lågt
kunskapsinnehåll i det som produceras, traditionella synsätt och strukturer samt
glesa geografiska strukturer. Länet har dock stora fördelar med en industriell och
entreprenöriell tradition med internationell lyskraft. Vi har ett regionalt
innovationsstödsystem som är unikt förankrat i länets alla kommuner. Jönköping
University är en expansiv högskola, vars samverkan med omgivande samhälle är
nationellt framstående. Utvecklingsförmågan inom hälso- och sjukvård är
nationellt och internationellt uppmärksammad och samverkan fungerar väl i det
innovationsfrämjande stödsystemet.
En högskola med starkt stöd från Region Jönköpings län, länets kommuner och
näringslivet är en betydelsefull faktor för länets tillväxt. Jönköping University
utmärker sig som högskola genom att ha en stark internationell profil och en stark
näringslivskoppling.
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Inriktningsmål

Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt,
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet,
jämställdhet och mångfald.
Mätbara målvärden






Andelen länsinvånare som har mer än 3 års eftergymnasial utbildning ska
närma sig rikssnittet.
Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande
till föregående år.
Antalet platser på länets Yrkeshögskoleutbildningar ska öka i förhållande
till genomsnittet de senaste tre åren.
Region Jönköpings läns position i Reglabs innovationsindex ska förbättras
jämfört med föregående år.

Utmaningar
1. Utbildningsnivån

Andelen högutbildade länsinvånare, det vill säga med mer än 3 års
eftergymnasialutbildning, är lägre än rikssnittet. Varje år flyttar dessutom fler med
en högre utbildning från länet än till länet. Utbildningsnivån är lägre bland män än
bland kvinnor. Det finns även skillnader i utbildningsnivå mellan kommunerna.
Traditionella industri- och glesbygdskommuner uppvisar lägst utbildningsnivå.
Många personer är dessutom sysselsatta inom handel, transport och logistik, vilket
också bidrar till en generellt låg utbildningsnivå. Den låga utbildningsnivån är ett
hinder för tillväxt där tillgången på välutbildad arbetskraft är avgörande.

Länet
0687 Tranås
0686 Eksjö

0604 Aneby
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

0685 Vetlanda

0617 Gnosjö
0642 Mullsjö
Män
0643 Habo
Kvinnor
Riket män
0662 Gislaved
Riket kvinnor
0665 Vaggeryd

0684 Sävsjö
0683 Värnamo

0680 Jönköping
0682 Nässjö

Figur: Andel (%) män respektive kvinnor som har eftergymnasial utbildning 3 år
eller längre, per kommun, i länet och i riket
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2. En åldrande befolkning

Försörjningsbördan ökar på länsinvånarna i arbetsför ålder, då antalet äldre blir
allt fler. Den demografiska åldersstrukturen är bättre i centralorterna än i
glesbygden. När man lever längre och andelen äldre ökar förändras också kraven
på resurser och kompetenser för att tillgodose olika människors behov. Det
faktum att många unga flyttar från länet ökar utmaningen.

30000
25000

25225
20022

20000
15000
10000
5000
0
2016

2025

Figur xx. Antal 80+ i Jönköpings län

3. Forskning och utveckling

Näringslivets investeringsgrad avseende FoU är låg och under snittet för riket.
Detta påverkar näringslivets möjligheter till innovation samt tjänste- och
produktutveckling.
Utbildningsverksamhet

Region Jönköpings län har för närvarande ekonomiska åtaganden för
högskoleutbildning och folkhögskoleutbildning. Dessutom är Region Jönköpings
län, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för gymnasieskolans
naturbruksprogram.
Folkhögskoleutbildning

I det livslånga lärandet har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll
att fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer. Den enskilda skolan har
stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil.
Den har också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och
behov hos elever. Basen för folkhögskolornas utbildningsinriktning är den
allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar grundskole- eller
gymnasieutbildning. En allt större del av de svenska folkhögskolornas kursutbud
inriktas dock på särskilda kurser i till exempel musik, mediekunskap, teater,
friskvård och entreprenörskap. Även rena yrkesinriktade kurser erbjuds, som till
exempel fritidsledare, dramapedagog och kantor. Folkhögskolorna spelar en stor
14

BUDGET
RJL 2017/83

roll för utbildning av personer med kort utbildning, invandrare och personer med
funktionsnedsättningar. Folkhögskoleutbildningen finansieras huvudsakligen av
statliga medel och bidrag från landstingen/regionerna.
Gymnasieutbildning

På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län
naturbruksutbildning inom ramen för gymnasieskolan. Nu gällande
samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2019. Avtalet har
kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023.
Förutom utbildning, är naturbruksgymnasierna också en regional mötesplats för
forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom
naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande.
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Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål: Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med hög kvalitet,
anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.
Framgångsfaktor: Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas
dimensionering och inriktning.

Systemmätetal Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Förstahandssök ande Statistik
i förhållande till
budgeterat antal
utbildningsplats er
(gymnasieskolan)
– könsuppdelas
(kvinnor/män/
övriga)

≥ 1,0

1,1

1,1

Sökande per
utbildningsplats
(folkhögskolan)
– könsuppdelas
(kvinnor/män/
övriga)

≥ 2,0

3,4

2,5

Andel nöjda elever Enkät
(gymnasieskolan)
– könsuppdelas
(kvinnor/män/
övriga)

≥80 %

Ingen uppgift

92%

Andel nöjda
deltagare
(folkhögskolan)
– könsuppdelas
(kvinnor/män/
övriga)

≥80 %

97 %

95 %

Statistik

Enkät
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Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål: Eleverna ska slutföra sin utbildning.
Framgångsfaktor: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov

Systemmätetal Mätmetod

Mål 2018

Andel elever på
Statistik
naturbruksprogram
met som slutför sin
utbildning med
godkänd examen

90 %

Andel deltagare
som slutför
kurs inom
folkhögskolan
- könsuppdelas
(kvinnor/män/
övriga)

85 %

Statistik

Resultat 2015

86%

Resultat 2016

87 %

68 %

gult

rött

86%

Andel av elever på naturbruksprogrammet som slutför sin utbildning med
godkänd examen. (målvärde ändrat; från 95% till 90%)

17

BUDGET
RJL 2017/83

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Strategiskt mål: Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav.
Framgångsfaktor: Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och
kvalitet i skolan.

Systemmätetal Mätmetod
Andel lärare
med ämnesoch pedagogisk
behörighet
(gymnasieskola n)

Manuell
rapportering

Lärartäthet – antal Manuell
årstjänster per 1000 rapportering
deltagarveckor
(folkhögskolan)

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

≥ 90 %

91 %

91 %

≥1,8

Nytt mått 2017

Nytt mått 2017

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Systemmätetal Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Ekonomi i
balans

Inte överstiga
budget

+6,9%

+10,2%

Ekonomisystem
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Handlingsplan inom området kunskap och innovation
En regional innovationsstrategi och en Smart specialiseringsstrategi

Under 2017 togs en regional innovationsstrategi fram samverkan med det
innovationsfrämjande systemet, företagare och andra aktörer. I den regionala
innovationsstrategin adresseras följande tre insatsområden som är viktiga för vårt
innovationsklimat:
Attityder för innovation: Ledare, invånare och utbildningsväsende har insikt om
och efterfrågar innovation som ett medel för att skapa tillväxt och ett bra liv i en
attraktiv region.
Samverkan för innovation: Resurser som möjliggör innovationer är på ett effektivt
sätt sammankopplade med varandra, nationellt och internationellt samt att deras
kvalitet och verkansgrad ständigt utvecklas.
Effektiva processer för innovation: Skapandet av idéer stimuleras, valideras och
förädlas för att bli nyttiggjorda innovationer i en effektiv värdekedja av anpassade
erbjudanden. Effektiva processer för innovation kräver ständigt lärande, aktiv
omvärldsbevakning och möjlighet till reviderat fokus.
Ett strategiskt innovationsråd bestående av politiska representanter och
innovationsfrämjande aktörer skapas under 2018 med syfte att bidra till arbetet av
en smart specialiseringsstrategi enligt EU direktiv. Till stöd för det strategiska
innovationsområdet knyts den grupp på tjänstemannanivå som varit aktiva i
skapandet av den Regionala innovationsstrategin och som idag arbetar med
förverkligandet av den handlingsplan som kopplas till strategin.
Folkhögskoleutbildning

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts
fast 2013 och som innebär kultur för Sörängens folkhögskola och folkhälsa för
Värnamo folkhögskola.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på
deltagarvecka.
Ersättningsnivån och maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna
folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett särskilt ägarstöd som tar
hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor.
Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Region Jönköpings läns folkhögskolor har under 2016–2017 drivit projektet
”Snabbspår för akademiker” som innebar intensivutbildning i svenska för
nyanlända akademiker. Verksamheten kommer att integreras i ordinarie
utbildning för nyanlända akademiker.
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Värnamo folkhögskola erbjuder även etableringskurser som en del i nyanländas
etableringsplan ihop med Arbetsförmedlingen. SFI (svenska för invandrare) ingår
som en del i etableringskursen.
Samverkan med Jönköping University

Jönköping University har en viktig roll för att skapa förutsättningar för innovation
och tillväxt i länet. Under 2017 invigdes Jönköping Universitys nya forskningsoch utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK. Den
ska bidra till att utveckla länets och Sveriges tillverkningsföretag mot mer
kunskapsintensiva produkter och processer. Satsningen görs med stöd av KKstiftelsen som nu skrivit ett 10-årigt samverkansavtal med högskolan.
Jönköping University arbetar också tillsammans med Region Jönköpings län för
att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Ett gemensamt
näringslivsinriktat regionalt forskningsprojekt drivs ihop där båda parter bidrar
med 5 miljoner kronor per år och där näringslivet bidrar med 10 miljoner per år.
För att öka möjligheterna till mer extern finansiering inom våra styrkeområden
skapades 2017 ett gemensamt projektkontor med syfte att få fler Horisont 2020
projekt till länet. Region Jönköpings län finansierar även ett projekt med syfte att
koppla ihop utländska studenter med företag för att få fler av de utländska
studenterna att etablera sig i länet. Mellan 2010 och 2015 har högskolan, trots ett
ständigt utökat söktryck fått nästan 2 000 färre utbildningsplatser. Detta har en
negativ inverkan på länets mål att höja utbildningsnivån och Region Jönköpings
län för en aktiv påverkan gentemot staten för att vända denna trend.
Det samarbete som etablerats mellan Högskolan i Jönköping och länets
kommuner för att decentralisera högskoleutbildningen har varit framgångsrikt.
Denna form av decentralisering betraktas även i ett nationellt perspektiv som
mycket lyckosam. För kommande planperiod fortsätter stödet till utbildningen
med 1 miljon kronor per år. Jönköping Academy for Improvement of Health and
Welfare som bland annat erbjuder magister- och masterprogram i
kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg ges finansiellt stöd
under 2018 med 750 000 kronor.
Gymnasieutbildning

Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker
genom utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets
kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud
av olika inriktningar.
Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom yrkeshögskola och
uppdragsutbildning som är anpassade efter näringens behov erbjudas. För att
uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att
naturbruksgymnasierna ska vara ledande inom sina områden och att det ska ske ett
kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en bedömning gjorts om
förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.
Överenskommelse har träffats med länets kommuner om fortsatt samverkan under
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denna period. För att uppnå mål om kvalitet och effektivitet förutsätts omfattande
investeringar både på Stora Segerstad naturbrukscentrum och på Tenhults
naturbruksgymnasium. Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli
kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Under 2017 genomförs en förstudie om
småskalig livsmedelsförädling – minimejeri. Avsikten är att under 2018 ta
ställning till om arbete med att etablera en förädling av mjölk för internt återtag
ska starta. Från och med läsåret 2017/2018 har Stora Segerstad naturbrukscentrum
ett samverkansavtal med Halmstad kommun och Hylte kommun avseende
mottagande av gymnasieelever.
Investeringar
Naturbruksgymnasier

För kommande investeringar gäller som grundläggande förutsättning att de kan
finansieras med ett stabilt elevunderlag. Då utbildningen drivs på uppdrag av
länets kommuner krävs att beslut om genomförande sker i nära samråd med länets
kommuner och att objekt och finansiering godkänns av kommunerna.
Livsmiljö
En god livsmiljö bidrar till en regions attraktionskraft och ökar människors
välbefinnande. Eftersom det är många parter som påverkar vår livsmiljö krävs
samordning för att växla upp alla insatser och undvika dubbelarbete. Region
Jönköpings län lägger stor vikt vid kultur och ser det som en stark faktor för en
god livsmiljö, en del av vår attraktionskraft och en utvecklingsfaktor i länet. I
jämförelse med andra regioner lägger vi därför mycket resurser på kultur (523 kr/
invånare) och ingår i samverkansmodellen gentemot staten (SOU 2010:11). Vi
finansierarar regionövergripande kulturaktiviteter i egen regi men ger även bidrag
till externa kulturutövare.
Förutom att satsa på kultur ska övriga insatser inom regional utveckling också
bidra till en hållbar livsmiljö och ett attraktivt län. På så vis kan
livsmiljöbegreppet ses som ett horisontellt begrepp som ska genomsyra alla
satsningar i länet. Kopplingen till de tre dimensionerna av hållbarhet hänger nära
ihop med livsmiljön. Miljön omkring oss är en stor del av vår livsmiljö och bidrar
till vårt läns attraktionskraft.
Region Jönköpings län ger även stöd till ett stort antal föreningar som bidrar till
demokratiutveckling och föreningsutveckling i länet. Området folkhälsa, vilket är
ett område som Region Jönköpings län prioriterar ligger mycket nära begreppet
livsmiljö och inom detta område sker ett stort antal insatser för att förbättra
invånarnas livsmiljö och hälsa. Läs mer om arbetet på sidan X, kapitlet folkhälsa
och sjukvård.
Inriktningsmål

Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund
arbetsmiljö som är attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län.
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Mätbara målvärden

Målvärdena utgör grund för att mäta hur väl Region Jönköpings läns insatser
ligger i linje med målen. Arbetet inom verksamhetsområdet Attraktivitet ska leda
eller bidra till att följande mål nås:


Länets negativa inrikes flyttnetto ska vändas till ett positivt flyttnetto.

Kultur

Kultur har betydelse långt utöver att enbart omfatta konstnärlig verksamhet.
Kultur kan tillföra en viktig dimension till andra samhällsområden, men också i
samverkan med andra politikområden fungera som motor för regional utveckling
och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka människors
kreativitet, stärka den lokala identiteten och bidra till ett öppet och kreativt klimat
i en region. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är
viktigt för individens välfärd och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och
rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och verksamheter. Ett
rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller
landsdel är attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och
påverkar hur människor väljer bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer
och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb.
Regional kulturplan

Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional
kulturverksamhet. Målet med modellen är att öka utrymmet för regionala
prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala
kulturplanen ligger till grund för fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och
konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det regionala konst- och
kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets
kommuner och andra regionala aktörer.
Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara
uppdragsbeskrivningar som tagits fram utifrån den regionala kulturplanen
avseende mål och inriktning. Uppdragsbeskrivningarna förtydligar
verksamheternas regionala uppdrag samt fastställer en struktur för årlig
uppföljning.
De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har
uppföljningsbara handlingsplaner för att ge bättre möjlighet till målstyrning.
Handlingsplanerna utgör det huvudsakliga underlaget för den årliga revideringen
av kulturplanen.
Kultur och hälsa

Kultur har en stor betydelse för såväl samhället i stort som för den enskilde
individen. Kultur kan vara en viktig del av vård, omsorg och rehabilitering men
också ge intellektuell stimulans, öka människors motivation, livslust och bidra till
god livskvalitet och livsmiljö. För att bidra till en mer jämlik hälsa behöver därför
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tillgången av kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som
erbjuds i samhället. En styrgrupp för Kultur för jämlik hälsa och vård är etablerad
i samverkan med länets kommuner, kulturinstitutioner och bildningsförbund.
I flera av Sveriges regioner tillhandahålls kulturprogramsverksamhet riktat till
patienter inom hälso-och sjukvård och personer inom äldre-och handikappomsorg.
Under 2018 kommer kulturprogramsverksamhet att tas fram och testas i mindre
skala. Behovet av en planerings- och samordningsresurs för webbplattformen
Aktivt liv och kulturprogramsverksamheten utreds under 2018.
Region Jönköpings läns kulturverksamhet

Region Jönköpings län utövar sitt regionala kulturansvar genom
kulturinstitutionerna; Smålands Musik och Teater, Jönköpings läns museum samt
genom kulturutvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd och
regionbibliotek. Dessutom ger Region Jönköpings län ett omfattande stöd till
organisationer inom kulturområdet och det fria kulturlivet.
Teater-, musik- och dansverksamhet
Smålands Musik och Teater

Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar egna och köpta
produktioner inom musik, teater, musikteater och dans. Ett uppdrag är att bredda
intresset och engagemanget för kulturen, genom samverkan med amatörer, barn
och ungdomar, studieorganisationer med flera.
Museiverksamhet
Jönköpings läns museum

Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och
Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings läns museum. Region Jönköpings län
ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun
ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten
möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.
Övergripande mål utifrån stadgar är att




dokumentera, vårda och förvalta länsinvånarnas kulturarv och
kulturmiljöer samt på olika sätt göra detta tillgängligt för allmänheten
samla, vårda och visa äldre och samtida konst
vara en kunskapsorganisation med forskning och utvecklingsarbete, men
också en mötesplats för dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning –
tillgänglig för alla.
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Övrig kulturverksamhet
Kultur och utveckling

Region Jönköpings läns egna utvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd
samt regionbibliotek är en samlad kompetens för stöd till kulturell utveckling i
länet. Genom konstnärlig utsmyckning av Region Jönköpings läns lokaler
tillhandhålls stimulerande miljöer för besökare och medarbetare samtidigt som
konstinköp stödjer konstens utveckling och ger arbetstillfällen för konstnärer.
Regionstyrelsen ska vid beslut om utgiftsram för fastighetsinvestering pröva
behov av särskilda investeringsmedel för konstnärlig gestaltning.
Studieförbund

Studieförbund som organiserar folkbildningen är en del av folkrörelsen i Sverige.
Folkbildningen inom studieförbunden finansieras till stora delar genom stöd från
staten, landsting/regioner och kommuner. Region Jönköpings län lämnar bidrag
till studiedistrikt som är anslutna till studieförbund som får statligt stöd. Bidragen
syftar till att främja länsinvånarnas behov och intressen för bildning, gemenskap
och kultur. Bidragen avser stöd till administration, genomförande av
kursverksamhet samt för anordnande av kulturarrangemang.
Kulturbidrag till organisationer och enskilda

Bidrag kan utgå till inom länet verksamma organisationer, sammanslutningar och
enskilda som driver verksamhet inom kulturområdet utifrån kulturplanens mål och
inriktningar. Stöd kan ges i tre olika former:




Verksamhetsbidrag för stadigvarande verksamhet
Arrangörsbidrag för lokala kulturarrangemang, med öronmärkta medel för
arrangörsbidrag barn och unga.
Utvecklingsbidrag.
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Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiska mål:
Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet.
Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser
och till eget skapande.
Framgångsfaktorer:
Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser.
Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län

Systemmätetal Mätmetod
Publik
Smålands
Musik och
Teater
– Kulturhuset
Spira

Publik Smålands
Musik och Teater

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Statistik

≥ 70 000

69 399

70 490

Statistik

≥ 30 000

43 519

49 086

Statistik

≥ 25 000

42 825

44 406

- utanför
Kulturhuset
Spira

Publik vid
föreställningar för
barn och
1)
ungdom
exkl Teateri 2018
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Andel kommuner
Statistik
inom länet där det
varit
föreställningar
eller annan kulturverksamhet –
gemensamt mål för
Smålands Musik
och Teater och
Kultur och
utveckling

100 %

100%

100%

Perspektiv: Process och produktion
Strategiska mål:
Främja kulturell mångfald och regionala särdrag
Dialog med civilsamhället.
Framgångsfaktor:
Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Strategiskt mål:
Organisation och medarbetas ska utvecklas i takt med nya krav
Framgångsfaktor:
Tillgång till kunniga medarbetare.
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Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Systemmätetal Mätmetod

Mål 2018

Ekonomi i
balans

Inte överstiga
budget

Ekonomisystem

Egenfinansieringsgr Ekonomisystem
ad – Smålands
Musik och Teater

≥ 16,0 %

Resultat 2015

Resultat 2016

+1,9%

+0,1%

13,8%

13,4%

Nytt mått 2017

Handlingsplan Livsmiljö
Regional kulturplan

Den regionala kulturplanen för perioden 2018-2020 anger inriktning för
kulturpolitiken och där med i första hand hur befintliga resurser ska disponeras.
Region Jönköpings läns kulturpolitik ska särskilt uppmärksamma ett antal
områden. (Kulturplanen beslutas under hösten 2017 – komplettera text med
prioriteringar.)
Smålands Musik och Teater

Smålands Musik och Teater ska verka för att nå och engagera länets alla invånare
med ett varierat utbud för skilda smakriktningar. Ökad samverkan inom och utom
länet med andra arrangörer och teatrar ska eftersträvas för att minska
produktionskostnader och för att kunna erbjuda breda uppsättningar. Ett varierat
musikutbud för en bred publik ska erbjudas. Musik ska framföras med en hög
grad av professionalism. Samverkan i olika former med amatörteatergrupper och
amatörmusiker ska vara ett naturligt inslag i verksamheten och skapar
förutsättning för nya mötesplatser och ny publik. För att matcha produktion och
beställning ska Smålands Musik och Teater under 2018 fortsätta verka för att
utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och/eller
lokala aktörer.
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Möjlighet för etablering och samverkan av fria grupper inom scenkonsten är en
viktig del av utvecklingen. Samverkan mellan institutionerna, det fria kulturlivet
och möjligheten för länets kommuner att ta emot de fria grupperna bör stimuleras.
Inom Smålands Musik och Teater pågår en profilering av barn- och
ungaverksamheten. Kulturhuset Spira är ett tydligt nav för professionell scenkonst
till förmån för länets invånare. Utvecklingen av en repertoarbaserad produktion
över alla scenkonstområden ska lägga grunden för att kulturen ska kunna nå nya
målgrupper och bredare publik. Region Jönköpings län ska etablera en ”Spirapeng” där länets barn ges möjlighet att få en kulturupplevelse i Kulturhuset Spira
under både sin låg- och högstadietid. Finaniseras genom regionala kulturmedel.
Skolorna själva arrangerar och finansierar transporten till Spira. Målsättningen är
att hålla Kulturhuset Spira sommaröppet under 2018. Finansiering sker inom ram
och eventuell samfinansiering med andra aktörer.
Stiftelsen Jönköpings läns museum

Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av
SOU2009:16). Särskilt centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande
kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet ska arbete för att
människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya
sammanhang. Ett särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget
kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån de nationella målen för
kulturmiljöarbetet som ska främja:





Ett hållbart samhälle med mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används
och utvecklas
Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta
ansvar för kulturmiljön
Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser
En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön
tas tillvara i samhällsutvecklingen.

Under planperioden ska utveckling prioriteras inom kulturmiljövård,
kunskapsutveckling och publika aktiviteter inom ramen för ett lokalt, nationellt
och internationellt engagemang.
Stiftelsens ekonomiska förutsättningar har under ett antal år förändrats med bland
annat minskad uppdragsverksamhet och förändrat statsfinansiellt stöd. Under
2018 tillförs 750 000 kronor i stöd till verksamheten från Kulturrådet och från
kulturella utvecklingsmedel.
Projekt Vandringsleder i Småland

Region Jönköpings län är huvudman för 200 mil av länets vandringsleder. Ur ett
motions- och folkhälsoperspektiv är de en viktig resurs för länets invånare och för
att attrahera besökare till länet. Efter initiativ av Länsstyrelsen i Jönköpings län
och i samråd med Smålands Turism, länets kommuner och Region Jönköpings län
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genomfördes ett projekt där cirka 70 mil av vandringslederna rustades upp.
Projektet avslutades under 2015. Under 2018 avsätts 250 000 kronor för fortsatt
stöd till vandringsleder.
Filmbyn Småland

Under 2015 beviljades projektet som då hette Barnfilmbyn stöd för att skapa ett
nytt resmål i Sverige för alla filmintresserade, barn som vuxna. Filmbyn Småland
öppnar sommaren 2017 och projektet kommer att bestå av en beskrivande
utställning om hur det gick till att skapa filmerna byggda på Astrid Lindgrens
böcker, en aktivitetsdel och en servicedel. Filmbyn ska också kunna fungera som
konferenscentrum och man hoppas också kunna skapa en nod för barnfilm i
Sverige.
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer

Region Jönköpings län ger bidrag till politiska ungdomsorganisationer som är
verksamma i länet och vars moderparti är representerat i regionfullmäktige.
Bidraget syftar till att främja barn och ungdomars demokratiska fostran genom
engagemang och deltagande i samhällsutvecklingen. Bidrag ges i form av
organisations- och verksamhetsbidrag.
Bidrag till ungdomsorganisationer

Region Jönköpings län ger bidrag till ungdomsorganisationer som främjar barn
och ungdomars demokratiska fostran, genom engagemang i föreningsliv som
bidrar till en meningsfull fritid. Bidrag ges i form av organisationsbidrag, som
stöd till administration och som verksamhetsbidrag.
Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidrag till pensionärsorganisationer som är verksamma inom länet kan lämnas till
dess distriktsorganisation. Bidraget är avsett för administration samt för
information och utbildning av organisatörer och förtroendevalda.
Internationellt arbete
Vi lever i en global värld där omvärldens förändringar snabbt avspeglas i vår
vardag. Det internationella perspektivet är en viktig beståndsdel i det regionala
utvecklingsarbetet.
Näringslivet i länet har en stark internationell koppling med ett världsomfattande
kontaktnät. Besöksnäringen växer kraftigt och den främsta tillväxten sker genom
fler internationella besökare.
Jönköpings University är välkänt för sin internationella profil och under de
senaste åren har befolkningstillväxten främst skett genom invandring. Samtidigt
kan förbättringar göras inom flera områden. För få utbildade utländska studenter
stannar kvar efter utbildning, jobbmatchningen av nyanlända lyckas inte
tillräckligt bra, länets varumärke är alltför okänt internationellt och det råder stor
brist av vissa yrkeskategorier vilket gör att allt fler företag söker sin kompetens
utomlands. Flera studier visar att mångfald och upplevelsen av att man lever och
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verkar i en internationell eller global miljö bidrar till attraktionskraften i en
region.
Assembly of European Regions

Genom Sveriges medlemskap i EU, mer gemensam lagstiftning och det ökade
samarbetet mellan olika länder förstärks även behovet av mer politisk samverkan
på EU-arenan. Därför är Region Jönköpings län med i AER (Assembly of
European Regions) där vi under 2018 har politisk representation i den
internationella ledningen. Områdena integration, jämställdhet och e-hälsa är
prioriterade områden under 2018.
Småland, Blekinge, Halland Brysselkontor

EU fattar en stor mängd beslut som påverkar utvecklingen och de frågor vi arbetar
med i Småland, Blekinge och Halland. Det är därför viktigt att vi bygger upp
kontakter och nätverk i EU-organen, med andra regioner och organisationer –
både för att omvärldsbevaka och att påverka. Här är Småland Blekinge Halland
South Sweden kontaktlänken. Kontoret agerar dörröppnare och är Region
Jönköpings län förlängda arm i Bryssel. Den främsta uppgiften är att bevaka
regionens intressen i EU-relaterade frågor. Genom att vi samarbetar
gränsöverskridande blir vi starkare på den internationella arenan. Förutom att
Region Jönköpings län samverkar deltar även de tre lärosäten som finns inom vår
geografi.
Inför EUs budgetarbete 2020 har Brysselkontoret en viktig roll att lyfta värdet av
strukturfondsprogrammet för våra regioners tillväxt.
Utländska direktinvesteringar

För att stärka befintligt näringsliv och utöka våra internationella kontakter driver
Region Jönköpings län ett projekt kring utländska direktinvesteringar i samverkan
med Business Sweden. Projektet verkar inom följande styrkeområden; hållbart
byggande, nya material och produktion, logistik och e-utveckling samt
besöksnäring. Region Jönköpings län stödjer även Business Sweden lokalt som
hjälper svenska företag att etablera sig på utländska marknader.
Europa Direkt kontor

För medborgarna finns Europa Direkt-kontoret vars syfte är att öka kunskapen om
EU och vad medlemskapet i EU innebär. Europa Direkt-kontoret arrangerar
aktiviteter på skolor, arbetsplatser och på offentliga arenor. Under 2017 gjordes en
särskild satsning för lärare i regionen, ett Model EU för gymnasieelever och
Europaveckan är återkommande med syfte att höja kunskapen om EU och
internationalisering för allmänheten.
Region Jönköpings län är medfinansiär till Enterprise Europe Network (EEN) vars
syfte är att ge stöd till små och medelstora företag, öka internationaliseringen som
sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen. Under 2017 och 2018
finansierar Region Jönköpings län exportprojektet Be Global tillsammans med
ERUF som drivs av EEN. Även inom Almi, där Region Jönköpings län är
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delägare, arbetar man aktivt med att stötta personer med utländsk bakgrund som
vill starta egna företag och med stöd för företag intresserade av utländska
marknader genom till exempel internationaliseringscheckar.
Idag finns det internationell samverkan inom hälso- och sjukvården i Alytus län i
Litauen och med Yerevan i Armenien. Därtill deltar Region Jönköpings län i
internationella konferenser och samverkar i flera olika forskningsprojekt inom
hälso- och sjukvården.
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Kap 4b Regional utveckling TIM
SAMHÄLLSPLANERING
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället.
Området involverar många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer,
bostadsplanering och attraktiva miljöer.
Regional översiktsplanering
Idag har kommunerna planeringsmonopol när det gäller den kommunala
markanvändningen och översiktsplanen är det styrande dokumentet. Samtidigt
ställer globalisering, specialisering, urbanisering och en ökande rörlighet nya och
större krav på den kommunala översiktsplaneringen. Från nationellt håll finns det
ambitioner att låta regionerna ta ett större ansvar för regional översiktsplanering
och koppla den regionala utvecklingsstrategin till de kommunala
översiktsplanerna. Därtill står Sverige inför en stor utmaning vad gäller
bostadsbyggnation. Under flera år har för få bostäder byggts och med en stor
invandring ökar behovet av bostäder ytterligare. Enligt Boverket behövs 700 000
nya bostäder till 2025 i Sverige. Det sätter press på kommuners planhantering och
vår bedömning är att även inom detta område önskar man från nationellt håll se ett
större regionalt ansvarstagande.
Region Jönköpings län ser behov av en ökad regional samordning kring
samhällsplanering och infrastruktur för att stötta utvecklingen i länet och påverka
såväl näringsliv som arbetsmarknader i rätt riktning. Med tydligare stråkbilder för
infrastruktur, bostadsbyggnation, kollektivtrafik, LIS-områden
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och arbetsmarknadsregioner kan man
påverka utvecklingen i rätt riktning.
Miljö och klimat
Arbetet med en framgångsrik samhällsplanering kräver ett hållbart arbetssätt och
fortsatt arbete för en förbättrad miljö. Miljöarbetet i regionen kan delas upp i två
delar där den ena avser miljöutveckling i den egna verksamheten och den andra
delen avser regionalt miljöutvecklingsarbete. Det regionala
miljöutvecklingsarbetet sker i nära samverkan med Länsstyrelsen. Region
Jönköpings län ingår i flera samverkansgrupper som leds av Länsstyrelsen och vi
finansierar ett flertal miljöprojekt.
2017 fick regionen ett nytt uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra en
regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i
det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017-2020.
Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Smålands uppdrag är att främja energieffektivitet och
förnybar energi på lokal och regional nivå i Jönköpings län. Energikontoret
samordnar även den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Energikontoret
finns i Region Jönköpings läns organisation och har en styrgrupp med företrädare
från regionen, kommuner och näringsliv.
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Som regional energiaktör innehar samt bistår Energikontoret med
energikompetens inom länet, genom att leda projekt och regionala nätverk inom
energikontorets tre profilområden.
1.

Hållbart resande och transporter

2.

Energieffektiva företag och produkter

3.

Hållbart byggande och renovering

Energikontoret finansieras med 300 000 kronor av Region Jönköpings län,
100 000 kronor av Länsstyrelsen i Jönköpings län och därtill via ett flertal projekt
som på olika sätt bidrar till en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. I Sverige
samarbetar femton regionala energikontor via föreningen Energikontoren Sverige
som är gemensam kontaktyta gentemot nationella partners.
Infrastruktur
En väl fungerande infrastruktur bidrar till en större och starkare
arbetsmarknadsregion och stärker möjligheterna att uppnå övriga regionala
utvecklingsmål. Inom området infrastruktur ryms både digital infrastruktur och
transportinfrastruktur. Länets läge och ortstruktur innebär kommunikations- och
transportbehov i många olika riktningar och relationer. De olika rese- och
transportbehoven, både lokala, regionala, nationella och internationella, skapar
flöden längs länets vägar och järnvägar. Detta innebär att på en och samma väg
eller järnväg samsas människor och gods som ska färdas både lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt.
Inriktning för kommande år

Infrastrukturen och transportsystemet har en långsiktigt strukturerande effekt för
den fysiska samhällsutvecklingen. En rad stora processer pågår inom området
infrastruktur och trafikering och utfallet kommer få mycket stor påverkan på hela
Jönköpings län under mycket lång tid framöver.
Förslag till infrastrukturplaner för åren 2018-2029 har precis presenterats.
Sverigeförhandlingarna kring höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre
stationslägen i Jönköpings län, lämnar sin slutrapport i december 2017. Inom kort
måste även beslut om en helt ny generation regionaltåg fattas. För att maximera
utfallet i dessa komplexa processer kommer Region Jönköpings län att kraftsamla
inom området infrastruktur och kollektivtrafik de närmaste åren. Inriktningen
sammanfattas i punkterna nedan.
1. Fortsatt satsning på de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan och Y:et
(Värnamo- Vaggeryd-Jönköping/Nässjö). De närmaste åren genomförs angelägna
åtgärder på både Jönköpingsbanan och Y:et, vilket är mycket efterlängtade
satsningar. Dessa satsningar är dock inte tillräckligt för nå den standard och
funktion som önskas. Därför har Region Jönköpings län aktivt arbetat för att
ytterligare investeringar på dessa banor ska ingå i den Nationella
2
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infrastrukturplanen för åren 2018-2029, bland annat genom avtal om
medfinansiering. I förslaget till Nationell plan ingår en kraftfull satsning på Y:et
innehållande bland annat elektrifiering och nydragning. Region Jönköpings län
måste de kommande åren arbeta mycket aktivt så att denna satsning sammanfaller
med införskaffandet av nya regionaltåg med eldrift.
2. På samma sätt som det har skett ett strukturerat arbete för att identifiera vilka
åtgärder som behöver genomföras på Jönköpingsbanan och Y:et, pågår arbetet
med att höja standarden på banorna Nässjö – Eksjö (Oskarshamn), Nässjö –
Vetlanda och Värnamo – Halmstad. Även för dessa banor är det viktigt att insatser
samordnas med inköp av nya regionaltåg. Arbetet ska ta sin grund i den framtida
transportefterfrågan i stråken, både vad det gäller persontrafik och
godstransporter.
3. I december 2017 slutrapporterar Sverigeförhandlingen att sitt arbete. Därför är
det viktigt att arbetet med frågan om länets nya stambanor fortsatt drivs aktivt.
Detta för att säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor sker så snabbt som
möjligt och att utbyggnaden sker utifrån ett helhetsperspektiv.
Långsiktig planering

De flesta järnvägar i Sverige ägs och förvaltas av staten, på samma sätt är större
delen av landets vägnät statligt, förutom i tätorterna där respektive kommun
ansvarar för huvuddelen av vägarna. Dessutom finns ett omfattande nät av
enskilda vägar som drivs av vägföreningar med stöd av stat respektive kommun.
Även om Region Jönköpings län inte har något direkt ansvar för landets
transportinfrastruktur så har vi flera möjligheter att påverka utvecklingen av
transportsystemet. Region Jönköpings län ansvarar för den regionala
kollektivtrafiken och kan prioritera hur utveckling och investeringar i
infrastrukturen ska ske genom innehållet i den Regionala transportplanen.
Nationell transportplan

Den nationella transportplanen omfattar bland annat investeringar på det statliga
järnvägsnätet och de större vägarna (Nationella stamvägar). I förslaget till
Nationell plan för åren 2018-2029 ingår följande större investeringar i Jönköpings
län.
Väginvesteringar: väg 26/47 Månseryd – Mullsjö, väg 26/47 HedenstorpMånseryd, väg 26/47 Mullsjö-Slättäng, väg 40 Nässjö – Eksjö, väg 40 förbi Eksjö
samt E4 trafikplats Ljungarum och E4 genom Jönköping.
Järnvägsinvesteringar:
Jönköpingsbanan: Samtidig infart och hastighetshöjning
Y:et (Värnamo – Vaggeryd – Jönköping/Nässjö): Elektrifiering och
nybyggnation. Regionen har tillsammans med berörda kommuner beslutat om
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sam- och medfinansiering på 300 miljoner kronor respektive 200 miljoner kronor
till detta projekt.
Regional transportplan

I det regionala utvecklingsansvaret ingår att ta ansvar för hur viss del av statliga
medel ska disponeras. Detta sker genom framtagande av en länsplan för regional
transportinfrastruktur. Planen omfattar 12 år och varje år tilldelas Jönköpings län
via den regionala transportplanen ungefär 110 miljoner kronor för utveckling av
transportinfrastrukturen.
Arbetet med den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029 har haft
en strategisk inriktning som sammanfattas i fyra punkter.
 Genomför nuvarande planer – varsam omprioritering
 Samfinansiering järnvägar – satsningar för att möjliggöra utvecklad
tågtrafik
 Hållbarhet – Cykelvägar och kollektivtrafikåtgärder
 Funktionella stråk – trafiksäkerhet och framkomlighet
Att länets järnvägsnät har stora behov av upprustning och nyinvestering har
uppmärksammats i flera sammanhang. Även om den nationella planen ska
omfatta åtgärder i hela det statliga järnvägssystemet har även den regionala
transportplanen lyft fram dessa behov som viktiga, då de ger förutsättningar för en
utvecklas regionaltågstrafik och därmed möjlighet till ett ökat resande i enlighet
med det regionala trafikförsörjningsprogrammet. I remissversionen av den
regionala transportplanen för åren 2018-2029 avsätts 300 miljoner kronor för
samfinansiering av investeringen på Y:et samt 220 miljoner kronor för åtgärder
för hållbar tågtrafik på regionala banor.
Genomförande av investeringar kräver, utöver statliga medel i nationell och
regional plan, medfinansiering för del av järnvägsinvesteringen som avser Y:et.
Regionfullmäktigt godkände 4 april 2017 överenskommelse med Trafikverket om
sam- och medfinansiering av elektrifiering av Y:et med nybyggnation ByarumTenhult. För pågående byggnation av nya mötesstationer godkände
Landstingsfullmäktige 22 april 2014 avtal med Trafikverket om medfinansiering.
Digitalisering och bredbandsutbyggnad

Region Jönköpings län, länsstyrelsen i Jönköpings län samt länets kommuner har i
samverkan tagit fram en regional digital agenda. Målsättningen i den digitala
agendan är att Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt ITanvändande, nydanande digitala lösningar och tjänster som gynnar en hållbar
utveckling. Den digitala agendan sammanfattar de prioriteringar vi i Jönköpings
län är överens om att göra för att nå upp till det nationella målet. Under 2018
fortsätter utvecklingen kring den digitala agendan. Inom det strategiska området
”digital infrastruktur” ska en regional bredbandsstrategi med tillhörande
bredbandsmål tas fram. Digitalisering och bredbandsutbyggnad är en av
förutsättningarna för att Region Jönköpings län ska vara attraktivt och utvecklas.
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Hur vi lyckas med den digitala omställningen och utbyggnaden av bredband
kommer att vara en avgörande faktor för länets utveckling. Alla invånare,
näringsliv och övrig samhällssektor är beroende av hög uppkopplingskapacitet för
att vardagslivet ska fungera. Att alla i Jönköpings län ges likvärdiga
förutsättningar att delta i samhällslivet är en demokratifråga.
Påverkansarbetet i olika former är betydelsefulla delar för att öka takten i
utbyggnaden och därmed tillgången till bredband. Region Jönköpings län verkar
för att påverka beslutsfattare på olika nivåer att tillskjuta mer offentlig
finansiering. Från statens sida har behovet av stöd till utbyggnaden underskattats
och varit otillräckligt.
Tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län och Region Kronoberg
påbörjades 2017 en förstudie för att få en bättre bild av bredbandsutveckling i
våra regioner. Syftet är att identifiera de hushåll och företag som är belägna på
platser där utbyggnad är komplicerad och/eller kostsam.
Handlingsplan, digitalisering och bredband






Arbetet med att ta fram en regional bredbandsstrategi är under utveckling
och kommer att presenteras under 2018.
Den digitala agendans insatsområden, digital infrastruktur, effektiv digital
kommunikation, samverkan mellan länets digitala aktörer, delaktighet för
alla samt tryggare vardag, ges hög prioritet i det fortsatta arbetet.
Digitaliseringsprocessen inom näringslivet stärks genom att branscher och
organisationer kan söka regionala utvecklingsmedel i
digitaliseringsfrämjande projekt som skapar tillväxt i länet.
Utreda investeringskostnaderna för de hushåll och företag som inte kan
bredbandsanslutas i vårt län på marknadsmässiga grunder.

Järnväg
Nya stambanor/Sverigeförhandlingen

Den största framtidsfrågan för länet inom tågtrafiken är förverkligandet av det
svenska höghastighetskonceptet med Götalandsbanan och Europabanan. Dessa
båda banor får gemensam sträckning Stockholm – Jönköping via bland annat
Nyköping – Norrköping – Linköping – Tranås. Götalandsbanan fortsätter sedan
via Borås till Göteborg. Europabanan går söder ut från Jönköping till
Öresundsregionen. Tidigare har arbetet med svenska höghastighetsbanor främst
drivits av kommuner och regioner, men sommaren 2014 presenterade regeringen
Sverigebygget (som har bytt namn till Sverigeförhandlingen).
Detta innebär att regeringen har utsett två förhandlingspersoner som senast
december 2017 ska presentera ett förslag på hur nya höghastighetsjärnvägar ska
byggas. I uppdraget ingår bland annat att förhandla med berörda regioner och
kommuner om både medfinansiering för byggande av höghastighetsjärnvägen
men också att avtala om motprestationer i form av exempelvis bostadsbyggande.
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Sverigeförhandlingen är mycket omfattande och arbetet kommer på många sätt att
beröra Jönköpings län och Region Jönköpings län.
För att kunna vara en aktiv part i arbetet med Sverigeförhandlingen har Region
Jönköpings län beslutat om att skapa en projektorganisation som ska hantera
frågan. Projektet pågår tills Sverigeförhandlingen är avslutad, det är dock viktigt
att ta ställning till hur arbetet med frågan om nya stambanor inom Region
Jönköpings län långsiktigt ska bedrivas. Detta för att säkerställa att utbyggnaden
av nya stambanor sker så snabbt som möjligt och att utbyggnaden sker utifrån ett
helhetsperspektiv.
Tågtrafik

För att Jönköpings län till fullo ska kunna utnyttja järnvägarna för personresor och
godstransporter krävs att järnvägsinfrastrukturen håller en hög standard. För stora
delar av länets järnvägar är detta inte fallet idag.
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region
Jönköpings läns, genom Länstrafiken, ambitioner samt av banornas tekniska
standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom
regionaltågstrafiken har en långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det
mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala tågsuppläggen och
järnvägsinvesteringarna går ”hand i hand”. Efter 2020 behöver Länstrafiken
förnya sin fordonsflotta inom tågområdet. Detta understryker ytterligare vikten av
att den långsiktiga planeringen för tågtrafik och järnvägsinvesteringar hänger ihop
Flygtrafik

För utveckling och tillväxt är tillgång till bra transportmöjligheter viktig då
avstånd i tid och rum krymper. En förbättring i transportinfrastruktur innebär
sänkta kostnader och priser för användare av tjänsten vare sig det är
godstransporter eller persontransporter. Lokaliseringsbenägenhet till regionen och
ekonomisk aktivitet stimuleras. Bra infrastruktur gäller landsväg, järnväg, men
även flygtrafik där tillgången till en regional flygplats är viktig. Då tillgång till
flygplats måste ses i ett större sammanhang än enbart till de kostnader och intäkter
som flygplatsen genererar, finns skäl att regionen engagerar sig i åtgärder som
genererar förbättringar i flygtrafiken. Region Jönköpings län ger ett finansiellt
stöd på 6 miljoner kronor om året. Region Jönköpings län tog en aktiv roll vid
tillkomsten av flyglinjen Karlstad-Jönköping-Frankfurt. I remissversionen av
Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029 avsätts totalt 28 miljoner
kronor för driftbidrag till Jönköping Airport, motsvarande ca 2,3 miljoner kronor
per år.

Kollektivtrafik

En bra kollektivtrafik är väsentligt för en regions utveckling eftersom den har stor
betydelse för invånarnas arbetsresor, men även för resor till sjukvård, utbildning,
handel, föreningsliv, nöjen och rekreation.
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Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå
miljömålen och en långsiktig och hållbar utveckling.
För att få fler att resa kollektivt förutsätter det en kollektivtrafik som är
konkurrenskraftig genom korta restider, hög turtäthet och prisvärdhet.
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på
koncentration till stråk där förutsättning för ökat resande är goda. Stråken måste
samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet. Detta
för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en
samhällsservice i hela länet. Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd
kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till hållplatser
där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som
kombinerar bil- och kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:





Skapa möjligheter till arbets- och studiependling.
Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande
län.
Garantera ett grundläggande trafikutbud.
Underlätta resor med flera färdmedel.

Kollektivtrafikmyndighet

Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i
Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). Lagen innebär bland annat att
kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får
etablera kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighetska ta fram ett regionalt
trafikförsörjningsprogram som beskriver den trafik som kan bli föremål för
offentlig finansiering.
Trafikförsörjningsprogram till 2025

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller
till 2025. En mindre revidering har gjorts hösten 2016. Programmet, som är en
viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger långsiktiga och
strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett
hållbart samhälle. Programmet bygger på det samråd med kommuner,
kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts i länet samt även på
det samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala
kollektivtrafikmyndigheter, myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag
och näringsliv.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammets långsiktiga målsättningar är
utgångspunkt för de åtgärder som i ett kortare perspektiv årligen får prövas och
beslutas i budget- och flerårsplan.
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I trafikförsörjningsprogrammet anges följande strategiska mål:
Målområde Mål till 2025
Resande
25 miljoner resor per år inklusive skolkortsresor.
60-procentig resandeökning exklusive skolkortsresor jämfört
med 2011.

Kundnöjdhet (andel
nöjda):
- Allmän trafik alla länsbor
- Allmän trafik resenärer
- Serviceresor

65 procent
80 procent
85 procent

Tillgänglighet för
Fler ska kunna resa med den
funktionsnedsatta
allmänna kollektivtrafiken
genom tillgänglighetshöjande åtgärder

Skattesubventionsgrad
Den allmänna kollektivtrafiken ska över tid ha en
skattesubventionsgrad på ca 50 procent.

Miljö
All allmän kollektivtrafik ska drivas med
förnyelsebara drivmedel.
Trafikens totala energiförbrukning/km ska minska med minst
25 procent.
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Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade
serviceresor – för hållbar utveckling.
Framgångsfaktorer:
Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Prisvärt
Nöjda kunder

Systemmätetal Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

60 %

52 % gul

50 % gul

73 %

69 % gul

67 % gul

85 %

82 % gul

83 % gul

50 %

45 % gul

49 % gul

KollektivtrafikAndel nöjda
kvinnor och män barometern
index NKI

Allmän trafik
- alla länsbor
- resenärer
Serviceresor

Prisvärdhet

ANBARO
Kollektivtrafikbarometern
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Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer:
Trafikutbud med högt resande
Tryggt och säkert

Systemmätetal Mätmetod
Antal resor

Biljettsystem

Mål 2018

Resandeökning 20,7 miljoner
2,0 % exklusive
skolresor

Antal
påstigande/mil
9,0

(regional trafik)

Resultat 2015

8,3

Resultat 2016
22,4 miljoner

9,2 grön

Biljettsystem
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Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Ekonomi i balans

Ekonomisystem

Inte överstiga
budget

-13,2 miljoner
kr
rött

-44,1 miljoner
kr
rött

Kostnad/ per
resenär- km
(serviceresor)

Planeringssystem Inte öka mer än
index

Skattesubventionsgrad– allmän trafik

Ekonomisystem

60 %

16:11 kr
grönt

62 %
rött

16:25 kr
grönt

64%
rött
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Handlingsplan samhällsplanering
Kollektivtrafik övergripande

Det är viktigt att kommunernas planering av bebyggelse och lokala väg- och
gatunätets framkomlighet för olika trafikslag samordnas med
trafikförsörjningsprogrammets trafikutbud. Detta innefattar även hållplatser och
bytespunkter för trafik där ansvaret idag ligger på olika aktörer. En strategi för
pendlarparkeringar och hållplatser har tagits fram som ligger till grund för
tecknande av överenskommelse om ansvarsfördelning mellan Region Jönköpings
län (regional kollektivtrafikmyndighet), länets kommuner och Trafikverket när det
gäller utformning, anläggning och skötsel av hållplatser/bytespunkter.
Övergripande samverkansavtal med länets kommuner om kollektivtrafikens
utveckling och krav på infrastruktur tas fram där behov finns.
För att få till stånd ett ökat kollektivt resande är det viktigt att resenärerna
upplever att resan har en god kvalitet i förhållande till det pris de betalar. Kvalitet
handlar om positivt bemötande, tidshållning och att trafiken är tillgänglig. Att
resan börjar och slutar på beräknad tid är inte minst viktigt för resenärer med
funktionsnedsättning eller sjukdom då dessa har särskilt svårt att hantera
förseningar/avvikelser.
Resursförstärkning

Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva
betydande resursförstärkningar men också omdisponering av resurser från
trafikutbud med lågt underlag. Inför 2018 finns behov av att effektivisera i
utbudet för att få budget i balans. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger
förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt
resandeunderlag samtidigt som behov av kollektivtrafik kan tillgodoses.
Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period
än enbart kommande budgetår. Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft
har till och med 2017 resursförstärkningar på drygt 100 miljoner kronor tillförts
kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som exempelvis
trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken
attraktiv.
Regionstyrelsen har tilldelat Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö en
utökad budgetram med 25 miljoner utifrån antaget trafikförsörjningsprogram för
att utveckla kollektivtrafiken under 2018. Under 2018 genomförs en samlad
analys av effekterna av genomförda satsningar som underlag för beslut kommande
år. Produktionen mätt i körda kilometer har ökat med 28% sedan 2011 och
resandet har ökat med 35% fram till 2016.
2017 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2018 och framåt
för den allmänna kollektivtrafiken ger vid handen att priserna behöver höjas mer
än indexering kommande år för att nå en budget i balans. En genomsnittlig
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uppräkning av biljettpriserna utöver index behöver göras vid tidtabellsskiftet i
december 2017. Prishöjningen är en förutsättning för att uppnå en budget i balans.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om
tillfälliga prisförändringar.
Inriktningar 2018

- Inom Regionsamverkan Sydsverige fortsätta arbeta med framtagandet av ett
nytt biljett- och betalsystem. Målsättningen är att ha ett nytt system med möjlighet
till länsöverskridande resor i drift senast 2020. Arbetet utgår ifrån den nationella
standard som arbetats fram inom Samtrafikens biljett- och betalsystemsprojekt.
- Samarbetet inom Syd-taxan och med övriga grannlän. Region Jönköpings län
ingår i Syd-taxan som är ett samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med
syfte att förenkla resandet över länsgräns i Sydsverige. För att göra resandet så
enkelt som möjligt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma
reseprodukter över alla länsgränser, även till Östergötland.
- Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på
trafikkostnaderna. Aktiv marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till
exempel till arbetsgivare och företag och bra information till resenärer och
länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna.
- Inför kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka
alternativ som finns vad gäller drivmedel till våra fordon.
Stadstrafik

För att förbättra kapaciteten på linje 1 vilken har flest resenärer i stadstrafiken i
Jönköping utreds möjligheten att göra om linjen till ett så kallat BRT-stråk (Bus
Rapid Transit, busstrafiksystem med lösningar från spårtrafik). Jönköpings
kommun har sökt bidrag till infrastrukturinvesteringen via Stadsmiljöavtalet och
målsättningen är att kunna erbjuda resenärerna en förbättrad kapacitet i samband
med nästa trafikavtalsperiod.
För att de beslutade utökningarna i trafikförsörjningsprogrammet ska kunna
genomföras i stadstrafiken i Jönköping är en ny bussdepå nödvändig. Planeringen
för byggandet av ny depå med inflyttning i juni 2021 påbörjas under 2018.
Inriktningar 2018

- Planera för första delsträckan av en ny framtida stomlinje i Jönköping med
eventuell trafikstart under året.
- Utreda förutsättningarna för en elbusslinje i Jönköping.
- Helårseffekt av fullt utbyggd stadstrafik med laddhybridbussar i Värnamo.

Regiontrafik
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Inriktningar 2018

- Förbereda inför ny regionbussupphandling med avtalsstart juni 2020.
- Tillsammans med Region Halland (Hallandstrafiken) startas ett treårigt projekt
med fler tågturer mellan Halmstad och Nässjö. I dagsläget är resandet lågt på
delar av linjen och syftet med projektet är att se om fler resenärer väljer tåget då
turutbudet blir bättre.
Serviceresor

Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) är komplement till linjelagd trafik för
att skapa kostnadseffektiva trafiklösningar. För trafiken, som i olika former är
anropsstyrd, finns ett standardiserat koncept för länet. Detta gäller regelverk
(exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken ska integreras med och komplettera
linjetrafiken.
För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom ramen för ett kollektivt
resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med
funktionsnedsättning.
I regelverket för färdtjänst tas regeln bort om att färdtjänst inte får användas för
resa till vården.
För 2018 föreslås en justering av egenavgiften till 120 kronor, ersättningen för
egen bil samt boende och högkostnadsskyddet vad gäller sjukresor. Regler för
sjukresor och färdtjänst framgår av bilaga.
Antal
resor(tusental
)

Resulta
t 2015

Resulta
t 2016

160

159

153

Färdtjänstresor 495

465

497

Närtrafik

20

20

19

Totalt antal
serviceresor

675

644

669

Sjukresor

Pla
n
201
8

Inriktningar 2018

- En del av serviceresetrafiken upphandlas under 2017. De nya trafikavtalen träder
i kraft 1 september 2018.
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- En utvärdering av närtrafiken genomförs under 2017. Utifrån denna görs en
översyn hur närtrafiken kan utvecklas och vara en del i omställningen till ett
hållbart samhälle.
- En översyn av regelverket för sjukresor genomförs.

15
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5 Medarbetare
Region Jönköpings läns ca 10 300 medarbetare är den främsta resursen i uppdragen
gentemot invånarna. Vi ska vara Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Därför måste
arbetet med kompetensförsörjning och arbetsmiljö ständigt stå i fokus. I arbetet med
ständiga förbättringar och klok resursanvändning krävs en öppenhet för nya arbetssätt.
Region Jönköpings län investerar både i medarbetare och moderna vårdlokaler.

Välfärdsuppdraget är i ständig förändring och inte minst inom hälso- och sjukvården
finns stora förväntningar på bra resultat genom nya effektiva och förebyggande insatser.
Begränsade resurser kräver kloka prioriteringar för att möta invånarnas behov. Såväl
enskilda medarbetare som organisationen behöver utvecklas så att alla kompetenser
kommer till sin fulla rätt.
Rätt använd kompetens (RAK) är begreppet som fått sammanfatta hur verksamheten på
bästa sätt kan använda sina kompetenser. Bättre fördelning av arbete gör så att kvalitén
hålls hög, resurser används optimalt och arbetsmiljön blir hållbar. Lokala projekt under
senare år visar på en rad goda exempel där verksamheter arbetar enligt RAK. Utmaningen
för hälso- och sjukvården är nu att på bred front sprida dessa goda exempel och att
organisationen fullt ut tillgodogör sig innovativa arbetssätt utan att det leder till ökade
kostnader.
Region Jönköpings län arbetar med en genomarbetad strategi för kompetensförsörjning.
Arbetet kräver uthållighet. Vi har i relation till riket lyckats bra med rekrytering av
medarbetare. Verksamheten har till en rimlig kostnad kunnat bemannas med kontinuitet
vilket lett till bra tillgänglighet till vård för invånarna. Samtidigt finns det exempel på hur
Region Jönköpings län i likhet med riket i stort har svårt att hitta rätt nyckelkompetens.
Stigande kostnader för hyrbemanning är en signal på detta problem och understryker
vikten av att fortsatt fokusera på hur oberoende av hyrbemanning i verksamheten kan
uppnås. Fler utbildningsplatser för läkare, utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor
och satsningar för att göra det attraktivt att arbeta inom hälso- och sjukvården är exempel
på viktiga åtgärder. I budget 2018 kompletteras det redan ambitiösa arbetet med
ytterligare satsningar. En ny form av tjänst för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor
inrättas, nattjänster för sjuksköterskor och undersköterskor görs mer attraktiva genom
höjd ersättning, samt ytterligare AT-läkartjänster.

Region Jönköpings läns verksamhet utförs dels i egen regi, dels av privata aktörer.
Vår planering och åtgärder har betydelse för hela verksamheten, medan detta
avsnitt avseende statistik, mål och handlingsplaner främst handlar om medarbetare
i vår egen organisation.

Planeringsförutsättningar
Befolkningens behov är grunden för Region Jönköpings läns verksamhet och
medarbetarnas kompetens. Förmåga till lärande och samverkan har stor betydelse
för kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Att vara en arbetsgivare i toppklass är en
framgångsfaktor för att kunna erbjuda och genomföra en verksamhet med hög
kvalitet. Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare är utbudet av
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meningsfulla arbetsuppgifter och utvecklande yrken. Även insatser för att
utveckla medarbetarnas delaktighet, engagemang och arbetsglädje bidrar starkt.
Kraven på Region Jönköpings läns verksamheter kommer att vara fortsatt höga
och det är en utmaning att kontinuerligt ställa om till nya förutsättningar. Balans
mellan verksamhetens uppdrag, personalkostnader och ekonomiska ramar måste
upprätthållas för att behålla en långsiktig och stabil utveckling. En
framgångsfaktor i detta arbete är välfungerande samverkan och samarbete såväl
internt inom organisationen som externt. Kompetensförsörjning är av stor vikt för
Region Jönköpings läns verksamheter, både på kort och på lång sikt.
Förutsättningarna varierar inom länet och det är ibland svårt att rekrytera inom
vissa områden. Kompetensutveckling och ett kontinuerligt rekryteringsarbete sker
för att täcka kommande pensionsavgångar, annan rörlighet och behov av ny
kompetens.
Utgångspunkter i siffror
Totalt har Region Jönköpings län cirka 10 300 medarbetare varav drygt 80
procent är kvinnor. 93 procent är tillsvidareanställda och 7 procent är
visstidsanställda. Dessutom finns cirka 230 timavlönade årsarbetare. Drygt 13
procent av de anställda har utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda
vars båda föräldrar är utrikes födda), vilket kan jämföras med drygt 19 procent för
befolkningen i länet. Andelen heltidsanställda månadsavlönade uppgår till 80
procent och medelåldern bland medarbetarna är 47,3 år. Knappt 300 medarbetare,
eller cirka 3 procent, går i pension varje år de närmaste tio åren.
Fördelning och utveckling inom de fem största personalgrupper mätt i årsarbetare
framgår av Figur 16, sidan 92, utveckling av månadsavlönade årsarbetare.
Verksamhetsövergångar inom hemsjukvård, länstrafik, sjukhusapotek, primärvård
och regionbildning har påverkat antalet medarbetare i olika personalgrupper.
Sedan verksamhetsövergången av hemsjukvården till kommunerna vid årsskiftet
2012/2013 har antalet årsarbetare i Region Jönköpings län totalt sett ökat med 6
procent. Läkare har ökat med 8 procent och sjuksköterskor har ökat med knappt 6
procent sedan 2013. Den tidigare minskningen av undersköterskor har vänt och
istället har en ökning skett de senaste åren.
Även gruppen handläggare och administratörer har ökat till följd av de nya
verksamheter och uppdrag som tillkommit.
Under de senaste 5 åren har en stor satsning gjorts på AT- och ST-läkare för att
därigenom successivt minska beroendet av hyrläkare. AT-platserna har ökat med
10 och ST-läkare har ökat med nästan 100 anställda. För närvarande har Region
Jönköpings cirka län 110 AT-läkare och 300 ST-läkare anställda.
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Figur x: Utveckling av månadsavlönade årsarbetare för de sex största personalgrupper per den sista december
respektive år.

De senaste åren har sjukfrånvaron ökat. Sjukfrånvaron uppgick 2016 till 5,1
procent, vilket är strax under rikets genomsnitt. Se Figur 17. Sjukfrånvaron för
kvinnor var 5,7 procent och för män 3,0 procent. Sjukfrånvaron till och med juli
2017 är dock lägre än samma period föregående år.

Sjukfrånvarande årsarbetare i procent 2007-2016
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Figur x: Sjukfrånvaro 2007–2016
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Under andra halvåret 2016 till och med första halvåret 2017 var
personalomsättningen 8,8 procent; 848 medarbetare slutade sin anställning. 282 är
pensioneringar och resten är egna uppsägningar. Det är en ökning med 0,4
procentenheter jämfört med samma period föregående år. Under samma period
tillsvidareanställdes 957 medarbetare. Personalomsättningen skiljer sig åt i olika
yrkesgrupper. Figur 18, sidan 94.

Figur x: Personalomsättning per yrkesgrupp andra halvåret 2016 – första halvåret 2017.

Strategiskt mål: Delaktiga, kompetenta och friska
medarbetare.
Framgångsfaktor: Attraktiv arbetsplats
Systemmätetal
Mätmetod Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Medarbetarsamtal

87 %

89 %

4,6 %

5,1 %

80 %

82 %

Heroma

Minst 90 % av alla
medarbetare ska ha
medarbetarsamtal
Personalhälsa
Heroma
Sjukfrånvaron för
medarbetare ska inte öka i
jämförelse med samma
period föregående år
KompetensHeroma
Minst 90 % av alla
utvecklingsplan
medarbetare ska ha en
dokumenterad
kompetensutvecklingsplan
*Systemmätetalen följs upp könsuppdelat
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Uppföljning sker även regionövergripande inom flera andra områden såsom t ex
frisknärvaro, chef och ledarskap samt oberoende av bemanningsföretag.

Handlingsplan
Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i följande områden:
• Kompetensförsörjning
• Hälsa och arbetsmiljö
• Delaktiga och engagerade medarbetare
• Chef- och ledarskap
• Lönebildning och anställningsvillkor
Kompetensförsörjning
Det är viktigt att arbeta långsiktigt och målmedvetet med alla delar av
kompetensförsörjning; att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla
samt avveckla.
Region Jönköpings län deltar kontinuerligt i aktiviteter för att marknadsföra oss
som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik region. Synligheten i digitala
kanaler har ökat både med varumärkesbyggande inlägg och annonsering av lediga
jobb.
Det sker en fortsatt satsning på rekrytering av AT-läkare och ST-läkare som i
huvudsak utgör grunden för försörjning av specialistutbildade läkare. ST-läkare
har ökat markant de senaste åren och det finns beslut på att från hösten 2017 öka
antalet AT-platser med ytterligare tio.
Rekrytering sker av färdiga specialister utbildade i Sverige och i andra länder och
Region Jönköpings län främjar rekrytering och introduktion av svenskar som
studerar till läkare utomlands.
Arbetet fortsätter med åtgärder för att underlätta vägen till legitimation för
asylsökande och nyanlända, genom exempelvis utbildning i vårdsvenska och
praktik.
Kostnaderna för bemanningsföretag har under 2017 fortsatt att öka även om de är
låga per invånare i jämförelse med andra landsting/regioner. Ett nationellt arbete
pågår för att gemensamt, mellan alla landsting och regioner nå ett oberoende av
bemanningsföretag till utgången av 2018. En handlingsplan för att uppnå
oberoende av bemanningsföretag beslutades av regionstyrelsen i juni 2017.
Antalet sjuksköterskor i Region Jönköpings län har under den senaste
femårsperioden totalt sett ökat men bemanningssituationen är ansträngd inom
vissa verksamheter. Det är fortsatt viktigt med kontinuerlig försörjning av
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grundutbildade sjuksköterskor både för att ersätta pensions- och andra avgångar,
men också för att kunna vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.
För att förbättra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor och göra yrket mer
attraktivt införs en ny karriärtjänst under 2018. Tjänsten riktar sig till erfarna och
yrkesskickliga sjuksköterskor som fortsätter arbeta kliniskt och är ett stöd genom
att coacha, föra samtal om arbetssätt och delta i introduktion av nya
sjuksköterskor.
Väl fungerande samarbete med lärosätena är en förutsättning för att skapa
utbildningsplatser, adekvat innehåll i utbildningen och en innehållsrik
verksamhetsförlagd utbildning. Det regiongemensamma introduktions- och
utvecklingsprogrammet för nyutbildade sjuksköterskor permanentas för att
underlätta rekryteringen och stärka nyutbildade sjuksköterskors yrkesroll. För
kompetensförsörjning av specialistutbildade sjuksköterskor fortsätter möjligheten
att studera genom en utbildningsanställning. En utbildningsanställning innebär att
en sjuksköterska studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön.
Medel motsvarande ca 60 utbildningsanställningar har avsatts.
Rekrytering av tandläkare är fortsatt viktigt. Angelägna målgrupper är
nyutexaminerade och nyanlända tandläkare. Fokus ligger också på att hantera
generationsväxlingen bland tandsköterskor.
Personalomsättningen för psykologer är förhållandevis hög och rekrytering sker
av både legitimerade psykologer och PTP-psykologer. För en bra start erbjuder
Region Jönköpings län ett PTP-program där samtliga PTP-psykologer deltar, även
från externa arbetsgivare.
Andra viktiga yrkesgrupper med behov av kompetensförsörjning är, t.ex.
psykologer, vårdadministratörer och undersköterskor.
Varje rekrytering är en stor investering och det är viktigt att rekryteringsarbetet
genomförs professionellt och kvalitativt. Vår kompetensbaserade
rekryteringsmodell ska säkerställa struktur och systematik i rekryteringsarbetet
och leda till att den mest lämpade anställs. Under 2018 utvecklas samarbetet med
kommunerna för att underlätta personalrekrytering. I samband med att
medarbetare slutar hålls samtal för att fånga upp synpunkter och
förbättringsförslag för att förbättra arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
Pågående utveckling och krav på verksamheterna gör det viktigt att arbeta med
och stödja ständiga förbättringar, förnyelse, spridning och innovation. Det
behöver finnas en öppenhet för nya och flexibla arbetssätt och ny kompetens.
Inom hälso- och sjukvården läggs stor vikt vid att utveckla personcentrerad vård.
Inom hälso- och sjukvården finns det möjligheter att omfördela arbetsuppgifter
mellan olika professioner, vilket kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv,
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tillgänglig och säker vård där den samlade kompetensen används på bästa möjliga
sätt. Arbete fortsätter med kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), rätt använd
kompetens (RAK), och heltid som norm.
Region Jönköpings län samverkar alltmer med andra huvudmäns verksamheter,
till exempel kommunerna. Det ställer höga krav på medarbetarnas
samverkansförmåga. Teamarbete och samarbete mellan olika yrkesgrupper är
angeläget för att möta invånarnas behov. Varje medarbetare, team och arbetsplats
ska ha förutsättningar för att klara sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Det
kräver planering och åtgärder för att kompetens, engagemang och delaktighet
kontinuerligt upprätthålls och utvecklas.
Samverkan fortsätter med sydöstra sjukvårdsregionen, om kompetensförsörjning
och möjlighet att säkra framtida behov av kompetens. Samverkan med lärosäten i
sjukvårdsregionen är ett centralt inslag i detta arbete.
Förberedelser inför att Jönköping blir huvudstudieort för en del av
läkarutbildningen intensifieras. Tillfälliga lokaler för de teoretiska delarna av
läkarutbildningen kommer under 2018 att iordningsställas på Länssjukhuset
Ryhov till dess att den nya byggnaden är klar. Tre universitetslektorat har tillsatts
och under kommande år kommer ytterligare två adjungerade lektorat tillsättas per
termin. Från och med januari 2019 kommer ca 30 studenter att påbörja sin sjätte
termin och fullt utbyggt kommer ca 180 studenter att studera sina sista sex
terminer i Jönköping.
Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik, höjer kraven på utbildning och
träning. Inom hälso- och sjukvården är Metodikum en länsgemensam verksamhet
som stödjer medarbetarnas möjligheter att träna sina färdigheter och
teamsituationer kring patienten.
Verksamhetsförlagd utbildning under studietiden är av stor betydelse.
Kontinuerlig samverkan med utbildningsanordnare skapar förutsättningar för
integration av teori och praktik som studenterna behöver. Viktiga komponenter i
arbetet med studenter och elever är interprofessionellt lärande,
förbättringskunskap, god handledarkompetens samt ett positivt lärandeklimat.
Region Jönköpings läns verksamhet ger många studerande och arbetssökande
möjlighet till praktik under utbildning och vikariat.
Det centrala anslaget för kompetensförsörjning bidrar till finansiering av
prioriterade kompetensutvecklingsaktiviteter för olika yrkesgrupper och är ett
komplement till de insatser som respektive verksamhetsområde ansvarar för. I
huvudsak används anslaget för utbildningsanställningar till
specialistsjuksköterska, handledarutbildningar, rekryteringsåtgärder samt för
marknadsföring av Region Jönköpings län som attraktiv arbetsgivare.
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Vår verksamhet ger många studerande och arbetssökande möjlighet till praktik
under utbildning och vikariat. Vi har i dagsläget ca 100 medarbetare med olika
former av anställningsstöd. För att nå ytterligare grupper som har svårt att komma
in på arbetsmarknaden kommer samarbetet med arbetsförmedlingen att utvecklas
under 2018.
Hälsa och arbetsmiljö
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö med målet
att alla medarbetare ska uppleva sig delaktiga, kompetenta och friska.
Genom våra arbetsmiljöutbildningar ska chefer och skyddsombud få
grundläggande kunskaper för att kunna verka aktivt för en hälsosam och hållbar
arbetsmiljö tillsammans med medarbetarna.
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner,
åtgärder och uppföljningar ske regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och
förebygga ohälsa och olycksfall. För att utveckla det systematiska hälso- och
arbetsmiljöarbetet ytterligare behöver arbetssätt utvecklas med fokus på
förebyggande och främjande friskfaktorer, stöd av processer/metoder och
spridning av goda exempel inom våra verksamheter.
För att minska sjukfrånvaron behöver de rehabiliterande insatserna stärkas. Bland
annat arbetar vi i ett rehabprojekt, finansierat av SKL. Det handlar om att hitta
arbetssätt tillsammans med hälso- och sjukvården. Rehabiliteringskoordinatorerna
har en viktig funktion i rehabiliteringsarbetet. Särskild uppmärksamhet ägnar vi
dem som varit sjuka länge. Goda resultat avseende rehabiliteringsinsatser kräver
ett nära och tidigt samarbete med flera aktörer. Det är viktigt att som arbetsgivare
att etablera kontakt med sjukvård, företagshälsovård (Arbetsmiljöenheten) och
Försäkringskassan. Alla medarbetare i Region Jönköpings län ska erbjudas en
likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov med målet att få en
återgång i arbete.
Ett antal initiativ pågår för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, öka hälsan och
förebygga sjukfrånvaro. Under 2017-2019 genomförs ett projekt som syftar till att
chefer och medarbetare står bättre rustade för ett friskt hållbart arbetsliv genom
ökad kompetens och förstärkt förmåga att bidra till förändring som förbättrar
sättet att arbeta förebyggande med psykisk ohälsa. Projektet genomförs i
samverkan med sju kommuner inom länet och finansieras delvis av Europeiska
socialfonden.
Ytterligare ett påbörjat projekt syftar till att skapa ett förbättrat
rehabiliteringsarbete genom bland annat tidig och aktiv samverkan med hälso- och
sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering. Målet är att medarbetare som är i
pågående sjukskrivning skall få ökat stöd och tidigare komma tillbaka till arbete.
Projektet finansieras av SKL.
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Arbetsmiljöenheten är en stödresurs för det systematiska hälso- och
arbetsmiljöarbetet på Region Jönköpings läns arbetsplatser.
Arbetet med resultat och handlingsplaner från den kombinerade arbetsmiljö- och
säkerhetskulturundersökning som genomfördes under 2016 i hela Region
Jönköpings län ska fortsätta även under 2018 och ingå i det ordinarie arbetsmiljöoch säkerhetsarbetet. Undersökningen har fokus på faktorer som driver en kultur
som premierar aktivt medarbetarskap och säkerhet. För att följa upp de åtgärder
som genomförts utifrån undersökningen pågår arbete med att utveckla en
uppföljande minienkät.
Social hållbarhet

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram omfattar sociala förhållanden,
ekonomiska villkor och miljöhänsyn. Det sociala hållbarhetsarbetet utgår från
människors lika värde och att människor med olika bakgrund, färdigheter och
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.
Utifrån de nya reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen har ett
stödmaterial tagits fram för att våra verksamheter ska kunna arbeta främjande och
förebyggande utifrån diskrimineringslagens grunder för kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Inom Region Jönköpings län
råder nolltolerans mot diskriminering, kränkningar och trakasserier.
De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor,
rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena
förvärvsarbete med föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie
systematiska arbetsmiljöarbetet.
De regionövergripande jämställdhetsmålen följs upp och redovisas tillsammans
med aktiva åtgärder i årsredovisningen.
Mål för 2018:
• Främja en jämn könsfördelning inom ledning och olika yrkesgrupper.
• Öka andelen anställda med heltidsanställning.
• Minska andelen upplevda trakasserier.
• Förhindra och åtgärda att inga osakliga skillnader i lön förekommer.
I vårt hållbarhetsprogram ingår även att verka för ett hållbart resande. För att
stödja och stimulera klimatsmart arbetspendling kommer medarbetare även under
2018 erbjudas förmånscykel och möjlighet till årskort i samverkan med
länstrafiken. Även arbetet för att minska resorna genom digitala möten och elärande fortsätter.
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Delaktiga och engagerade medarbetare
Att vara medarbetare ska ge möjlighet till engagemang och lärande och här ger
medarbetarpolicyn vägledning och stöd.
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan arbetskamrater
och chefer i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till god
arbetsmiljö och god kommunikation. Ett öppet arbetsklimat, att vara sedd och få
uppskattning ger kraft och energi.
Medarbetarskapet är ansvarsfullt och krävande, samtidigt som det är meningsfullt
och utvecklande. Alla medarbetare ska få tillgång till stöd, utbildning och
utveckling.
Samverkan sker genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och med fackliga
organisationer i samverkansgrupper. Varje medarbetare ska ha en egen
kompetensutvecklingsplan som sätts i ett verksamhetssammanhang.
Kompetensutvecklingsplanen upprättas och följs upp i medarbetarsamtalen. När
medarbetare avslutar sin anställning genomförs avgångssamtal för att ta tillvara
erfarenheter för vidareutveckling av verksamheten.
Chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns
grundläggande värderingar. Chefspolicyn ger vägledning och stöd. Med fokus på
invånarnas behov ska chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling,
medarbetares kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse och ständiga
förbättringar. Cheferna har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå
uppsatta mål.
Region Jönköpings län har drygt 500 chefer på olika nivåer. Ett kontinuerligt
rekryteringsbehov kommer att finnas under planperioden. Internt rekryterade
chefer har kunskap om verksamheten, organisationen och kulturen. Att bli chef är
en möjlig intern karriärväg. Samtidigt är det positivt att rekrytera externt, då nya
kunskaper, synsätt och erfarenheter tillförs verksamheten.
För att säkra framtida förnyelse och ledning behöver vi identifiera och stödja
utveckling av medarbetare med intresse för att leda. Med stöd av ett
utvecklingsprogram ska intresserade medarbetare få möjlighet undersöka
förutsättningar för ledar- och chefskap. Programmen ska ge möjlighet till
personlig utveckling och bidra till förståelse för morgondagens behov och
utmaningar.
Chefer på alla nivåer ska ges möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser.
Program och utbildningar kring chefs- och ledarskap, samt talangutveckling
anordnas kontinuerligt. Likaså utbildningar med olika inriktningar som kunskap
om ekonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt, rekrytering, mentorprogram och
reflektionsgrupper samt ett brett spektrum av förbättringsprogram för den egna
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verksamheten. För chefer erbjuds även utbildningar på akademisk nivå,
inspirationsmöten, chefsseminarier och nätverk.
Särskilda program för AT- och ST läkare genomförs. Programmen syftar bland
annat till system- och ledarförståelse.
Lönebildning och anställningsvillkor
En väl fungerande lönebildning är en viktig förutsättning för att kunna behålla och
rekrytera personal med rätt kompetens. Det är också en del i
verksamhetsstyrningen och drivkraften att motivera till bra arbetsprestationer.
Utifrån diskrimineringslagen sker lönekartläggningar årligen. Syftet med
lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader
mellan män och kvinnor i lika och likvärdigt arbete. Den utgör en plattform för att
bygga en saklig lönestruktur och en grund för avvägningar inför kommande
löneöversyner. Lönekartläggningen används också i utbildningssyfte för
lönesättande chefer. Genom framtagna reflektionsfrågor blir chefer
uppmärksamma på genusperspektivet i lönesättning och anställningsvillkor.
Region Jönköpings län fortsätter sin lönepolitik med konkurrenskraftiga löner
som kan hävda sig mot marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat
engagemang och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge
möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till
verksamheten. Chefer kommer att få fortsatt stöd och utbildning i
lönebildningsfrågor.
Som en attraktiv arbetsgivare är det viktigt för Region Jönköpings län att arbeta
långsiktigt och målmedvetet med kompetensförsörjning. Att erbjuda medarbetare
möjlighet att arbeta heltid gör det både attraktivt att stanna kvar och underlättar
rekrytering samt bidrar till ökad jämställdhet. Projektet ”heltid som norm” har
varit framgångsrikt och fortsätter med målet att heltid som norm ska vara
genomfört vid utgången av 2018.
För kompetensförsörjningen är det viktigt att ta till vara och skapa förutsättningar
för utveckling för samtliga medarbetare. Genom att behålla engagemang och
motivation för de äldre medarbetarna ökar förutsättningarna för fortsatt
verksamhetsutveckling samtidigt som äldres erfarenheter tas tillvara. För att
uppnå detta och överbrygga en generationsväxling ses arbetsvillkoren för de som
väljer att arbeta vidare efter 65 år över.
Verksamheternas anpassning till befintliga budgetramar fortsätter.
Omställningsåtgärder kommer att behövas under hela planperioden kopplade till
förändringar i verksamheten på grund av nya behov, effektiviseringar och
utveckling.
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För att möta invånarnas behov krävs ökad flexibilitet och effektiv planering av
arbetstider och arbetstidsförläggning. Det finns möjligheter att förbättra
verksamhetens effektivitet genom att ständigt utveckla organisationen genom
omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper och rätt ta tillvara
olika kompetenser. För att underlätta bemanningen av sjuksköterskor och
undersköterskor under natten kommer ersättningen för nattjänstgöring att justeras.
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6 Finansiell plan
Finansiell plan
För att säkerställa god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska mål om
egenfinansiering över tid uppnås.
Resultatbudget
Resultatbudgeten omfattar verksamhetsförändringar som redovisats i tidigare
avsnitt. Pris- och löneförändringar liksom förändringar i skatteintäkter och
kommunal utjämning för åren 2018–2020 är baserade på Sveriges Kommuner och
Landstings bedömningar per augusti 2017.
Tabell X: Resultatbudget, miljoner kronor

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Kommunal utjämning o statsbidrag
Finansnetto

Budget

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

-10 089
8 100
2 136
23

-10 485
8 456
2 223
6

-10 804
8 759
2 305
-100

-11 288
9 063
2 367
-142

170

200

160

0

Resultat

Finansieringsbudget (egenfinansiering av investeringar)
Från och med 2018 är det obalans mellan årets resultat i den beräknade
flerårsplanen och nivån på planerade investeringar.
Tabell X: Finansieringsbudget, miljoner kronor

Resultat
Avskrivningsmedel
Egna medel
Investeringar
Brist(-)/sparande

Utfall
2015

Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

392
369
761

316
386
702

260
393
653

200
419
619

160
472
632

0
531
531

-338
423

-613
89

-770
-117

-1070
-451

-1500
-868

-1150
-619

1
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Tabell X: Kassaflödesbudget, miljoner kronor
Prognos

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

Årets resultat

260

200

160

0

Avskrivningar

393

419

472

531

Avsättningar (netto)

80

227

247

348

Rörelsekapitalförändring

95

-22

-75

0

828

824

804

879

-770

-1070

-1500

-1150

Förändring långfristiga fordringar och skulder

-6

-4

-4

-4

Förändring likvida medel – kassaflöde

52

-250

-700

-275

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från löpande verksamhet
Investeringsverksamhet 1)

Balansbudget
Tabell X: Balansräkningsbudget, miljoner kronor

miljoner kronor
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
- varav finansiella omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR (pensioner med mera)
SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Prognos Budget Plan
2017
2018
2019
4 086
7 067
6 325
11 153
323
8 598
2 232
11 153

4 747
6 807
6 065

5 775
6 103
5 361

Plan
2020
6 394
5 830
5 088

11 554 11 878 12 224
523
8 825
2 206

683
9 072
2 123

683
9 420
2 121

11 554 11 878 12 224

2
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Finansiella nyckeltal
Tabell X: Finansiella nyckeltal, procent

Resultat i förhållande till skatt och
statsbidrag
Nettokostnadsförändring
Skatteintäkter och statsbidrag/ utjämning förändring
Soliditet

Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

3,2

2,5

1,9

1,4

0,0

5,5

4,0

4,6

3,0

4,5

5,1

4,6

3,7

3,6

3,3

0,6

2,9

4,5

5,7

5,6

3
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7 Regionfullmäktiges direktiv till styrelse och
nämnder avseende budget 2018
Grundläggande principer
Beräkning av verksamhetens nettokostnad
Utgiftsramarna per nämnd och område utgår från beslutad budget för 2017 med
hänsyn tagen till beslutade förändringar under året samt de utökningsramar som
påverkar.
Regionfullmäktige fördelar budgeten på nivåerna regionstyrelse/nämnder samt
utgiftsramar per område i enlighet med uppdelningen i VI 2000
(Verksamhetsindelning 2000). Utgiftsramarna är uppräknade med index för
kostnadsökningar avseende löner och priser (LPIK Löne- och prisförändringar för
landsting) vilket fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Utökningsramar i budgeten för 2018 finns specificerade i tabell xx på sid xx.
Generella och riktade statsbidrag
Regionens prioriteringar utgår från de grundläggande värderingarna, visionen,
utgångspunkterna och de strategiska målen. Huvudprincipen för generella och
riktade statsbidrag är att de är en del av finansieringen för Region Jönköpings län.

Regionstyrelsen och nämndernas ansvar – utgiftsområden
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Jönköpings läns
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet.
Regionsstyrelsen och nämnderna har att fatta beslut inom ramen för Budget med
verksamhetsplan 2018. Regionfullmäktige anvisar budget på nämndnivå med
fördelning på utgiftsramar enligt nedan:
Tabell x Specificering av utgiftsramar
2017

2018

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
05 Utbildning
06 Kultur
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
Summa ANA

-50 047,0
-147 421,0
-46 976,0
-1 263,0
-245 707,0

-47 559,0
-151 389,0
-48 479,2
-1 303,4
-248 730,6

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
07 Trafik och infrastruktur
04 Övrig hälso- och sjukvård
91 Politisk verksamhet
Summa TIM

-758 240,0
-66 291,0
-1 278,0
-825 809,0

-802 344,0
-68 412,0
-1 318,9
-872 074,9
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Nämnden för folkhälsa och sjukvård
00 Primärvård
01 Specialiserad somatisk vård
02 Specialiserad psykiatrisk vård
03 Tandvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
91 Politisk verksamhet
94 Medicinsk service
Summa FS
Regionstyrelsen
00 Primärvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
94 Medicinsk service
96 Allmän service
98 Fastighetsförvaltning
Summa RS
Parlamentariska nämnden
Patientnämnden
Verksamhetens nettokostnad
Skatter och utjämning
Finansnetto*
*Inklusive interna räntor
Årets resultat

-1 788 416,0
-5 257 561,0
-794 195,0
-249 778,0
-439 886,0
-841,0
-37 584,0
-8 568 261,0

-1 810 775,4
-5 482 950,2
-817 509,7
-262 571,0
-436 091,5
-867,9
-38 787,0
-8 849 552,6

-23 249,0
-127 834,0
-2 301,0
-56 967,0
-1 000,0
-350 560,0
38 441,0
-523 470,0

-23 946,0
-128 973,3
-2 374,6
-58 945,0
-1 030,0
-411 849,4
38 270,5
-588 847,9

-154,0
-1 130,0

-159,0
-1 166,0

-10 164 531,0

-10 560 531,0

10 236 000,0
98 531,0

10 679 000,0
81 531,0

170 000,0

200 000,0

Förändring av utgiftsramar, oförutsedda utgifter med mera
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att inom nämndens totala budgetram
under året göra förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är en del i att
uppnå fullmäktiges beslutade Budget 2018 med verksamhetsplan. Utöver det har
regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom ram under året göra förändringar
till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär eller
av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige.

2

BUDGET
RJL 2017/83

Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med mera uppgår till xx miljoner
kronor. Ur ramen ska under 2018 även finansieras:


intäktsbortfall i samband med införande av elektroniska frikort

Regionstyrelsen har att pröva frågan om medel ska anvisas för ökade
lokalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet till följd av större
fastighetsinvestering. Samma gäller vid ökade kapitalkostnader i
anslagsfinansierad verksamhet till följd av större inventarieinvestering.
Finansiering sker med utrymme för ökade avskrivningskostnader.
Uppföljning
Regionstyrelse och nämnder ska genom månadsrapporter från förvaltningen
löpande följa verksamhet och ekonomi. Efter april ska regionstyrelsen till
regionfullmäktige återrapportera en tertialrapport med sammanfattning av hur
verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk
helårsprognos.
Efter augusti ska regionstyrelsen lämna delårsrapport samt för helåret
årsredovisning till regionfullmäktige. I delårsrapporten och årsredovisningen ska
återrapporteringen spegla regionfullmäktiges fördelning per nämnd/utgiftsramar.
Regionstyrelsen kan välja att särskilt följa vissa uppdrag/utökningsramar.

Regionstyrelsen och nämndernas ansvar – egna
verksamhetsområden
Budget för egna verksamhetsområden
Regionfullmäktiges beslutade Budget med verksamhetsplan för 2018 anger
utgiftsramar och verksamhetsmål som ska nås för Region Jönköpings läns
samlade åtagande, oavsett vem som utför verksamheten. För de delar av
verksamheten som utförs i egen regi, ska regionstyrelse och nämnder senast i
december 2017 fastställa budget per verksamhetsområde (förvaltningsbudget).
Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fastställa en budget för de delar av
styrelsens/nämndens utgiftsramar som inte fördelats till verksamhetsområden.
Regionstyrelsen har ansvar för att samordna arbetet med förvaltningsbudget i
vilka verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras.
Budgetprinciper för verksamhet i egen regi
Ersättningsformer

Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till respektive verksamhetsområde.
Några verksamhetsområden omfattas helt eller delvis av andra ersättningsformer.
Regionstyrelse och nämnder har att tillämpa följande former för fördelning av
budget till verksamhetsområden:
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Hälso- och sjukvård
Verksamhetsområde

Anslag

Vårdcentralerna Bra Liv

Annan ersättning
Primärvård som ingår i vårdval ersätts
enligt ”Primärvård inom vårdval i
Jönköpings län”.

Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik

Budgetram för psykiatri
Budgetram vid specifika uppdrag (till
exempel mammografi).

Folktandvården

Budgetram för vissa delar av
specialisttandvården;
- tandvård som inte kan finansieras
genom intäkter från patient och
försäkring.
- forskning och utveckling
- utbildning av specialisttandläkare
m.fl.
Budgetram för vissa delar av
allmäntandvården;
Utbildningsansvar, läkemedel,
tolkkostnader samt för
underskottskliniker

Tilläggsuppdrag inom vårdval för
specialiserad psykiatri är under
utredning.
Intäkter från köpande enheter
Tilläggsuppdrag inom vårdval för
specialiserad psykiatri är under
utredning.
Allmäntandvård och
specialisttandvård för vuxna
finansieras av patientavgifter enligt
fastställda taxor och ersättning från
den statliga tandvårdsförsäkringen.
Barntandvårdspeng enligt fastställd
nivå.
Rörlig ersättning för nyutexaminerade
tandläkare och tandhygienister.

Medicinsk vård

Budgetram

Kirurgisk vård

Budgetram

Specialiserad ögonsjukvård i
öppenvård, omfattande basuppdraget
ögonläkarmottagning och de båda
tilläggsuppdragen
ögonbottenfotografering vid diabetes
respektive kataraktoperationer ersätts
enligt ”Ögonsjukvård inom vårdval i
Jönköpings län”

Verksamhetsområde

Anslag

Annan ersättning

Utbildning och kultur

Budgetram

Länstrafiken

Budgetram

Regional utveckling

Övrigt
Politisk verksamhet

Budgetram

Interna serviceverksamheter; ITcentrum, Verksamhetsnära funktion,
Verksamhetsstöd och service

Budgetram vid specifika uppdrag.

Intäkter från köpande enheter

För de verksamhetsområden som har intäkter från köpande enheter regleras
prissättningen enligt fullmäktiges intentioner för som beskrivs på sid xx(16)
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Resultatbalansering

För anslagsfinansierad verksamhet avslutas budgetåret utan att årets resultat förs
vidare till ett resultatsaldo. Samma princip gäller för de intäktsfinansierade
serviceverksamheterna.
För verksamheter inom vårdval Jönköpings län förs årets nettoresultat vidare i ett
resultatsaldo till kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet på
verksamhetsområdesnivå i samband med behandling av årsredovisning 2017.
För Folktandvårdens konkurrensutsatta delar förs årets nettoresultat vidare i ett
resultatsaldo till kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet i samband
med behandling av årsredovisning 2017.
Om ett verksamhetsområdes ackumulerade saldo är negativt ska en åtgärdsplan
upprättas med en plan för återställande inom tre år. Åtgärdsplanen fastställs av
respektive nämnd och delges regionstyrelsen.

Investeringar
Beslut och genomförande
Regionfullmäktige beslutar om en årlig investeringsram/budget utifrån målet om
egenfinansiering över en period om 10 år. Den beslutade ramen är fördelad mellan
fastigheter och inventarier. I budget beskrivs en investeringsplan över fem år där
första året är en fastställd investeringsram/budget och år två till fem är en plan.
Regionfullmäktige beslutar om alla enskilda investeringsärenden över 20 miljoner
kronor eller investeringsärenden som är av principiell karaktär. Regionfullmäktige
beslutar om byggnation av nya lokaler.
Regionstyrelsen beslutar löpande under året om genomförande av investeringar.
Regionstyrelsen har att utifrån finansiellt mål om egenfinansiering av
investeringar tillse att investeringar som beslutas ryms inom beslutad
investeringsram/budget samt beakta hur dessa påverkar kommande års
investeringsutrymme i lagd plan. Berörd nämnd ska ges möjlighet att yttra sig
innan Regionstyrelsen fattar beslut om genomförande av en investering.
Inventarier:

Utrymmet för inventarier är fördelat mellan ospecificerade investeringar och
specificerade investeringar. Beslut om specificerade investeringar ska fattas av
Regionstyrelsen.
Ospec investering:

50 tusen kronor – 2 miljoner kronor

Spec investering:

> 2 miljoner kronor

Regionstyrelsen ska i samband med att beslut om förvaltningsbudget besluta om
hur utrymmet för ospecificerade investeringar fördelas inom förvaltningen.
5
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Fastigheter, ombyggnationer:

Årliga insatser som görs för att vidmakthålla befintlig standard betraktas som
fastighetsunderhåll. Ombyggnader och utbyten av komponenter eller åtgärder som
avsevärt förbättrar tillgångens prestanda betraktas som investering. Begränsade
utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska direktavskrivas. Beslut om
ombyggnationer över 2 miljoner kronor fattas av Regionstyrelsen.
Investeringsbudget 2018 och plan 2019 – 2022
Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Fastigheter om- och nybyggnation
Inventarier immateriella
Inventarier materiella

800
20
250

1 025
20
455

842
20
288

515
20
325

360
20
220

TOTAL INVESTERINGSRAM

1 070

1 500

1 150

860

600

- varav pågående/beslutade projekt
- utrymme för nya beslut

742
328

1 045
455

540
610

200
660

45
555

miljoner kronor

Uppföljning
Regionstyrelsen ska följa upp investeringar mellan 2–5 miljoner kronor genom
anmälningsärenden från förvaltningen.
För investeringar över 5 miljoner kronor ska Regionstyrelsen till
Regionfullmäktige upprätta en särskild slutredovisning. I slutredovisningen görs
en avstämning mot budget samt ekonomiska och kvalitetsmässiga effekter av
investeringen.
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Verksamhetsmått
För ett urval av de verksamhetsmått som regionstyrelsen ska återredovisa i
tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning anges nedan utfall för åren 2015–
2016, prognos för utfallet 2017 samt riktning/plan för 2018. Utfallet speglar i
möjligaste mån länsinvånarnas konsumtion.
Folkhälsa och sjukvård
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Primärvård*
Totalt primärvård

2015

2016

2017 prog

Antal besök, läkare

471 694

470 444

464 000

Antal besök, annan personalkategori

809 747

857 323

876 000

Specialiserad somatisk vård*

2015

2016

2017 prog

2018
plan

2018
plan

Totalt somatisk vård
Vårdtid i dagar

234 494

223 602

210 000

Antal läkarbesök

430 622

425 000

400 000

Antal besök annan personalkategori

281 471

295 411

300 000

Disponibla vårdplatser (egna)
Vårdtillfällen (egen regi)

Specialiserad psykiatrisk vård*

732

662

600

57 346

55 323

52 000

2015

2016

2017 prog

2018
plan

Totalt psykiatrisk vård
Vårdtid i dagar

60 174

57 494

53 000

Antal läkarbesök

23 544

24 765

27 000

105 321

104 847

110 000

Antal besök annan personalkategori
Disponibla vårdplatser (egna)
Vårdtillfällen (egen regi)

145

141

136

4 321

4 276

4 000

*Avser länets invånares vårdkonsumtion

Övrig hälso- och sjukvård

2015

2016

2017 prog

Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpm. 14 933

14 687

15 200

Antal ambulanstransporter

45 600

46 500

43 558

2018
plan
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Tandvård**

2015

2016

2017 prog

2018
plan

Barn- och ungdomstandvård
Antal behandlade barn

60 168

60 801

66 000

89 146

88 535

84 000

11 716

11 323

10 500

Allmäntandvård vuxna
Antal behandlade patienter
Specialisttandvård
Antal behandlade patienter

Tandvård för patienter med rätt till tandvårdsstöd
Antal patienter, munhälsobedömning

4 194

4 409

4 800

Antal patienter, nödvändig tandvård

3 649

3 802

3 900

**from 2017 ingår även 20 och 21-åringar och from 2018 även 22-åringar i barn-och ungdomstandvården

Regional utveckling
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet
Utbildning
Egna folkhögskolor - elevveckor
Övriga folkhögskolor - elevveckor
Summa

2015
12 542
34 478
47 020

Gymnasieutbildning - elevveckor
Gymnasieutbildning - naturbruk
Uppdragsutbildning - naturbruk
Summa

12 420
2 366
14 786

Smålands Musik och Teater
Totalt antal publik
Totalt antal föreställningar
Publik per föreställning

2016
2017 prog
13 711
16 100
33 748
35 600
47 459
51 700

13 244
2 825
16 069

2018
plan

14 000
2 700
16 700

2015
112 918
907
124

2016
2017 prog
119 576
90 000
1 441
550
83
164

Länstrafiken
2015
Antal resor - buss o tågtrafik (miljoner)
20 700
Andel regelbundna resenärer (% av länets inv.)
25,8
Antal serviceresor
644 168

2016
2017 prog
22 400
22 500
27,2
23,0
669 000
685 000

2018
plan

* från och med 2017 exkl T eateri

Nämnden för trafik, infrastruktur, miljö
2018
plan

Avgifter/priser
Avgifter/priser för hälso- och sjukvård, tandvård, kultur och kollektivtrafik
redovisas i bilagor till Budget med verksamhetsplan 2018.
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Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i bilaga även på rjl.se samt
plus.rjl.se. De vanligaste avgifterna och nivå på högkostnadsskydd framgår av
Tabell X: Avgifter i vården.
Om behov uppstår att under året förändra avgifter ska dessa förändringar
föreläggas regionfullmäktige för beslut. Beslut om tillfälliga
prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik och folktandvård kan fattas av
respektive nämnd.

Bilagor
1. Organisationsbild
2. Hälsotal i länets kommuner
3. Styrprocessen
4. Patientavgifter
5. Förfrågningsunderlag vårdval primärvård samt ögonsjukvård
6. Tandvården – taxor
7. Egenavgifter och bidrag, hjälpmedel
8. Kollektivtrafik priser
9. Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst
10. Prissättning för kulturarrangemang

9

Regionfullmäktige

Revision
Patientnämnd
Valberedning
Parlamentarisk nämnd

Kommunalt forum
Regionstyrelse

Länspensionärsrådet
Länsrådet för
funktionsnedsättningar

Nämnd för folkhälsa
och sjukvård

Folkhälsa och sjukvård

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Regiondirektör
Ledningsstab

Medicinsk vård
Kirurgisk vård
Psykiatri, rehabilitering
och diagnostik

Vårdcentralerna Bra Liv
Folktandvården

Verksamhetsstöd
och service

IT-centrum

Kommunal utveckling

Nämnd för trafik,
infrastruktur
och miljö

Regional utveckling

Länstrafiken
Utbildning och kultur

Bilaga. Lokala hälsotal

Aneby
1
16

2,1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,8

15

3

1,5
1,2
0,9

14

10

4

11
12

0,6
0,3

5

13

13
14
15
16

Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

6

12

7

11

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod
Föregående mätperiod

8

10

Senaste mätperiod

9

Så här läser du figurerna: Den grå ringen visar riks- eller länsgenomsnittet (=värde 1). Kommunens rosa punkt visar föregående periods värde i förhållande till genomsnittsvärdet. Den röda punkten visar senaste mätperiodens värde i förhållande
till genomsnittsvärdet. Ligger kommunens röda punkt utanför är kommunens siffror sämre jämfört med genomsnittet, ligger den innanför är kommunen bättre. Siffran på den linje som kommunen hamnar anger hur många gånger sämre kommunen är jämfört med snittet. Innanför hur mycket bättre (då tar man 1-det värde som linjen anger). Ligger den röda punkten
utanför den rosa har värdet försämrats mellan senaste och föregående mätperiod. Ligger den innanför har det förbättrats.

113

Eksjö

Gislaved

1
16

2,1

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,8

15

3

1,5
1,2
0,9

14

10

4

11
12

0,6
0,3

5

13

13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3

1,5
1,2
0,9

10

4

11
12

0,6

13
14
15
16

0,3

5

7

11 senaste mätperiod
Rikets/länets genomsnitt

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

8

10

Senaste mätperiod

Föregående mätperiod

8

10

9

Habo

1
2,1

1
2

1,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,9

10

1,8

15

3

1,5

14

Senaste mätperiod

9

Gnosjö

16

4

11
12

0,6
0,3

5

13

13
14
15
16

6

12

2,1

Valdeltagande (andel) i kommunalvalet 16
(riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet) 15
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år
och äldre14
(länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,8

3

1,5
1,2
0,9

10

4

11
12

0,6

13
14
15
16

0,3

5

13

7

11 senaste mätperiod
Rikets/länets genomsnitt

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

8

10

Föregående mätperiod

8

10

Senaste mätperiod

9

Mullsjö

1

1

2

1,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,9

10

1,8

15

3

1,5

14

4

11
12

0,6
0,3

5

13

6

12

7

11

13
14
15
16

Valdeltagande (andel) i kommunalvalet 16
(riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet) 15
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år
14
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel13
kariesfria 19-åringar (länet)

9

114

2,1

2

3

1,5
1,2
0,9

10

4

11
12

0,6
0,3

5

13
14
15
16

Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (läne
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (lä
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (lä
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

6

7

11
Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Senaste mätperiod

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,8

12

Föregående mätperiod

8

10

Senaste mätperiod

9

Jönköping
2,1

Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (lä
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje varda
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alk
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket br
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

6

12

7

11

16

Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (lä
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje varda
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alk
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket br
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

6

12

7

11

2

1,8

13

6

12

2,1

Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
16
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet) 15
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år
och äldre 14
(länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod
Föregående mätperiod

8

10
9

Senaste mätperiod

Nässjö

Sävsjö

1
16

2,1

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,8

15

3

1,5
1,2
0,9

14

10

4

11
12

0,6
0,3

5

13

13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3

1,5
1,2
0,9

10

4

11
12

0,6
0,3

5

13
14
15
16

7

11 senaste mätperiod
Rikets/länets genomsnitt

Rikets/länets genomsnit

Föregående mätperiod

8

10

Senaste mätperiod

9

Föregående mätperiod

8

10

Vaggeryd

1
2,1

1
2

1,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,9

10

1,8

15

3

1,5

14

Senaste mätperiod

9

Tranås

16

4

11
12

0,6
0,3

5

13

13
14
15
16

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,8

3

1,5
1,2
0,9

10

4

11
12

0,6
0,3

5

13

13
14
15
16

7

11 senaste mätperiod
Rikets/länets genomsnitt

Rikets/länets genomsnit

Föregående mätperiod

8

10

Senaste mätperiod

Föregående mätperiod

8

10

9

9

Vetlanda

Värnamo

1
2,1

Senaste mätperiod

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,8

15

3

1,5
1,2
0,9

14

10

4

11
12

0,6
0,3

5

13

6

12

7

11

13
14
15
16

Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
16
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet) 15
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år
och äldre 14
(länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

2,1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,8

3

1,5
1,2
0,9

8

11
12

0,3

5

13

9

13
14
15
16

Valdeltagande (andel) i
Andel barn som finns i e
Behörighet till gymnasie
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100
Tonårsaborter (15-19 år),
Andel 4-åringar med öve
Fallskador, antal vårdade
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 so
Andel elever i skolår 9 so
några gånger per år elle
Andel elever i skolår 9 so
Rök och snusvanor bland
Andel elever i skolår 9 so
Andel kariesfria 19-åring

6

12

7

11 senaste mätperiod
Rikets/länets genomsnitt

Senaste mätperiod

10

4

0,6

Rikets/länets genomsnit

Föregående mätperiod

10

Valdeltagande (andel) i
Andel barn som finns i e
Behörighet till gymnasie
Ohälsotal kvinnor (länet
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100
Tonårsaborter (15-19 år),
Andel 4-åringar med öv
Fallskador, antal vårdade
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 so
Andel elever i skolår 9 so
några gånger per år elle
Andel elever i skolår 9 so
Rök och snusvanor bland
Andel elever i skolår 9 so
Andel kariesfria 19-åring

6

12

7

11

2,1

16
Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet) 15
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år
och äldre 14
(länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

6

12

16

Valdeltagande (andel) i
Andel barn som finns i e
Behörighet till gymnasie
Ohälsotal kvinnor (länet
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100
Tonårsaborter (15-19 år)
Andel 4-åringar med öv
Fallskador, antal vårdade
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 so
Andel elever i skolår 9 so
några gånger per år elle
Andel elever i skolår 9 so
Rök och snusvanor blan
Andel elever i skolår 9 so
Andel kariesfria 19-åring

6

12

7

11

2

1,8

13

6

12

2,1

Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
16
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet) 15
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år
och äldre 14
(länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

Föregående mätperiod

8

10

Senaste mätperiod

9
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Hälsotal
Rikets/
Länets
genomsnitt

Aneby

Eksjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vetlanda

1. Valdeltagande
i kommunalvalet (riket)

2010
2014

81,6
82,8

83,2
86,5

82,0
83,6

82,5
84,7

83,0
83,7

82,9
85,4

81,8
83,5

2. Andel (%) barn som
finns i ekonomiskt utsatta
hushåll (länet)

2010
2013

10,1
10,2

10,2
11,3

8,0
8,8

12,5
16,5

12,6
15,0

12,9
13,3

9,1
9,4

3. Andel (%) behöriga
till gymnasiet (riket)

2011
2014

87,7
86,9

88,2
94,8

92,0
84,0

86,1
79,9

80,0
85,7

83,0
87,6

86,3
86,6

4. Ohälsotal (antal dagar)
kvinnor (riket)

december 2011
december 2014

32,7
32,8

38,6
42,2

40,5
38,8

34,8
36,7

33,4
35,1

40,1
39,4

35,7
36,4

5. Ohälsotal (antal dagar)
män (riket)

december 2011
december 2014

22,7
22,1

25,9
25,7

25,1
25,4

25,8
25,5

23,9
23,6

25,8
27,2

22,6
22,5

6. Våldsbrott, antal
per 10 000 inv (länet)

2009-2011
2012-2014

85
83

78
73

92
97

92
119

82
78

93
98

76
57

16,7
15,3

13,0
17,8

15,9
13,0

18,3
12,0

19,9
12,6

15,6
14,4

14,9
12,8

13,6
13,0

19,4
15,7

11,0
14,5

11,8
11,6

13,3
16,2

14,8
14,1

17,9
12,9

7. Tonårsaborter (15-19 år),
2003-2007
antal per 1 000 kvinnor (länet) 2008-2012
8. Andel (%) 4-åringar med
övervikt och fetma (länet)

Födda 2005-2007
Födda 2008-2010

9. Fallskador, antal vårdade
kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)

2008-2010
2011-2013

643,1
652,9

720,7
639,9

694,7
579,0

610,4
659,5

567,6
608,7

624,7
539,6

515,9
533,2

10. Fallskador, antal vårdade
män per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)

2008-2010
2011-2013

424,8
488,3

428,7
467,3

361,8
421,7

494,2
505,8

319,0
418,9

422,4
508,8

399,1
429,3

11. Andel (%) elever i skolår 9
som äter frukost varje
vardag (länet)

2011
2013

66,1
70,7

78,4
68,0

79,9
84,2

67,0
71,2

70,7
68,3

65,0
63,5

67,1
70,8

12. Andel (%) elever i skolår 9
som intensivkonsumerar
alkohol några gånger per år
eller oftare (länet)

2011
2013

17,2
11,4

7,1
12,0

20,3
4,9

24,8
13,0

22,9
9,7

12,2
20,3

14,9
10,6

13. Andel (%) elever i skolår 9
som röker (länet)

2011
2013

13,3
10,4

9,1
14,3

6,3
4,9

24,0
9,6

9,4
5,8

9,5
18,2

7,4
8,8

14. Andel (%) gravida som
röker eller snusar i tidig
graviditet (riket)

2007-2009
2010-2012

10,3
9,6

9,1
10,6

9,7
8,5

9,7
9,1

5,3
7,2

12,0
13,1

7,3
8,4

15. Andel (%) elever i skolår 9
som mår bra eller mycket bra
(länet)

2011
2013

88,8
84,5

94,6
90,0

89,5
87,3

84,8
83,9

88,4
81,7

85,1
79,1

91,0
85,0

16. Andel (%) kariesfria
19-åringar (länet)

2011
2014

36,2
42,0

49,0
48,3

48,0
40,7

32,0
36,3

31,5
39,5

38,0
48,6
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3

31,4
3,0

Gislaved

Gnosjö

Vaggeryd

Värnamo

Habo

Mullsjö

Jönköping

1. Valdeltagande
i kommunalvalet (riket)

2010
2014

80,3
82,2

80,5
81,0

83,0
84,7

82,1
84,1

87,3
90,4

86,3
87,5

83,2
84,4

2. Andel (%) barn som
finns i ekonomiskt utsatta
hushåll (länet)

2010
2013

10,7
11,3

10,2
12,4

10,2
8,8

8,0
7,2

5,4
3,9

5,7
6,7

10,4
9,7

3. Andel (%) behöriga
till gymnasiet (riket)

2011
2014

84,8
79,0

80,5
81,7

79,7
87,5

89,6
88,5

84,7
92,3

94,5
94,2

86,1
85,3

4. Ohälsotal (antal dagar)
kvinnor (riket)

december 2011
december 2014

33,9
35,0

30,8
31,4

29,8
31,7

26,1
27,5

31,1
33,2

41,9
44,6

32,7
33,8

5. Ohälsotal (antal dagar)
män (riket)

december 2011
december 2014

21,2
22,0

19,8
20,0

20,1
20,3

20,2
21,0

17,1
18,9

24,9
24,6

22,5
23,0

6. Våldsbrott, antal
per 10 000 inv (länet)

2009-2011
2012-2014

79
71

71
77

43
42

66
70

36
33

67
57

93
84

13,6
13,4

15,4
13,1

12,0
15,2

17,9
16,2

14,8
11,0

13,7
10,6

18,4
17,7

16,3
14,0

18,2
16,7

13,0
15,1

12,5
13,3

12,8
12,2

13,4
12,2

12,5
12,0

7. Tonårsaborter (15-19 år),
2003-2007
antal per 1 000 kvinnor (länet) 2008-2012
8. Andel (%) 4-åringar med
övervikt och fetma (länet)

Födda 2005-2007
Födda 2008-2010

9. Fallskador, antal vårdade
kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)

2008-2010
2011-2013

567,7
571,1

482,5
635,6

665,7
699,6

654,1
687,2

629,3
872,1

602,5
699,0

706,0
708,6

10. Fallskador, antal vårdade
män per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)

2008-2010
2011-2013

471,0
423,9

439,4
377,4

389,0
565,2

393,9
436,2

295,1
455,5

387,9
273,3

444,7
560,2

11. Andel (%) elever i skolår 9
som äter frukost varje
vardag (länet)

2011
2013

61,8
64,5

60,2
69,2

58,0
71,7

65,9
72,2

60,0
82,8

71,4
72,4

65,5
69,9

12. Andel (%) elever i skolår 9
som intensivkonsumerar
alkohol några gånger per år
eller oftare (länet)

2011
2013

17,6
13,2

14,0
13,1

14,5
12,0

16,1
8,6

7,1
14,9

16,7
18,9

19,1
10,5

13. Andel (%) elever i skolår 9
som röker (länet)

2011
2013

10,5
11,7

11,5
10,4

16,2
8,4

11,2
7,7

6,0
8,7

21,5
11,5

16,5
11,9

14. Andel (%) gravida som
röker eller snusar i tidig
graviditet (riket)

2007-2009
2010-2012

12,2
11,5

10,5
7,7

10,1
6,4

8,4
7,9

7,5
4,2

11,4
9,9

6,1
5,2

15. Andel (%) elever i skolår 9
som mår bra eller mycket bra
(länet)

2011
2013

84,6
79,3

84,2
81,3

88,9
94,0

92,3
86,8

90,5
87,0

84,8
92,5

89,2
84,1

16. Andel (%) kariesfria
19-åringar (länet)

2011
2014

37,5
49,8

26,3
22,3

25,5
46,5

37,4
49,5

33,8
39,4

41,0
37,7

37,1
41,8
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Styrprocess för planering, genomförande och uppföljning
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November December

Budget och flerårsplan
Behovsinventering och tjänstemannaberedning
Planering

Dialog avseende investeringar, verksamhetsförändringar med mera. Regiondirektören ansvarar för att underlagen prioriteras
och sammanställs.

Politisk beredning och beslut

Politisk beredning och beslut

Nämnderna bereder budget med
verksamhetsplan och flerårsplan.

Efter nämndernas beredning behandlar RSAU och RS budget med verksamhetsplan och flerårsplan under september. RS lämnar förslag i oktober och RF fattar
beslut i november. I december beslutar nämnderna och RS om verksamhetsområdenas budget/uppdrag.

Tilläggsbudget kan ske löpande under året av RF, RS eller ekonomidirektör på delegation.

Genomförande

Verksamheten genomförs utifrån fastställda mål och riktlinjer

Månadsuppföljning Varje månad runt den 10:e (utom i februari och juli) lämnar samtliga verksamhetsområden aktuellt resultat för ett antal systemmätetal enligt budget
och flerårsplan. Systemmätetalen sammanställs och presenteras bland annat i nämnder, RSAU, RS, ledningsgrupp samt storgrupp sjukvård.

Uppföljning
Analys
Åtgärder

Årsredovisning behandlas i nämnder, RSAU samt RS

Delårsrapport 1

i mars och i RF i april.

Delårsrapport 2

(jan–april) behandlas
i nämnder, RSAU, RS
och RF i juni.

(jan-aug) behandlas
i nämnder, RSAU,
RS och RF i oktober.

Verksamhetsanalys av verksamhetsområdenas uppdrag
behandlas i nämnder, RSAU samt RS i mars.

Dialog

Dialog angående förutsättningar, behov, resurser, resultat med mera sker kontinuerligt mellan regiondirektör och verksamhetsledningar.
Januari

Februari

Mars

April

RSAU: Regionstyrelsens arbetsutskott, RS: Regionstyrelsen, RF: Regionfullmäktige

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November December

Patientavgifter i vården
2018

(Uppdaterad 170920)
Ansvarig Yvonne Stolt
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Avgifter och regler

















Enhetliga patientavgifter (sid 3)
Grundläggande bestämmelser (sid 4)
Remissregler (sid 5)
Betalning (sid 10)
Högkostnadsskydd (sid 11)
Patientavgifter och koder i Cosmic (sid 15)
Förtydliganden om patientavgifter (sid 21)
Patientavgifter/regelverk i slutenvård (inskrivning, permission, anhörigförmåner mm)
(sid 30)
Intyg (-körkort, -tandvård, -livsmedel mm) (sid 34)
Intyg och möten (sjukskrivningsprocessen) (sid 37)
Journal- och röntgenkopior (sid 40)
Vaccinationer (sid 41)
Smittskydd (sid 44)
Avgiftsfria besök och åtgärder (sid 46)
Patientavgifter för tandvård som ingår i hälso- och sjukvård (sid 49)
Patienter från andra länder
(asylsökande, tillståndslösa, turister, EU-medborgare, utlandssvenskar mm) (sid 50)
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Enhetliga patientavgifter
Vårdtjänst
Allmänläkarvård, primärvård inkl Jourcentral
Specialistsjukvård inkl Akutmottagning
Vård av utomlänspatient
Hembesök, samt tillkommande patienter
Sjukvårdande behandling
Dagsjukvård
Vaccinationer
Telemedicin, tex KBT via internet (se mer info om detta under
"förtydligande")
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök
Mottagningsbesök distans
Vård ”på plats” av ambulanspersonal
(Receptförskrivning/sjukintyg ingår i patientavgiften för både
sjukvårdande behandling och läkarbesök)
Provtagning mellan besök
Bentäthetsmätning
Gynekologisk hälsokontroll
Aortascreening
Blodtryck
Hälsovård t ex viktgrupp, hälsokurva
Graviditetstest
Recept via telefon eller via nätet, inkl Apodos
EKG, Telefon-EKG, Band-EKG
Sjukintyg via telefon eller via nätet
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök, för barn
Första remissbesök, remiss från primär- till specialistvård, remiss från
specialist- till primärvård (även akut)
Frikort, mottagning
Barnsjukvård
Hembesök palliativ vård
Kontrollbesök för organdonatorer
Konsultbesök
Smittskydd
Avgiftsfri hälsovård (KVH, BHV, tobaksavvänjning, mammografi,
cellprov)
Recept till barn
Sjukintyg till tonåringar
Inläggning på sjukhus

Avgift

250:-

100:-
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Grundläggande bestämmelser för
patientavgifter
Grundprincipen för patientavgiften ska vara att patienten personligen träffar vårdgivaren.
För att avgöra vilken patientavgift som är aktuell måste följande frågor besvaras:





Omfattas personen av lagen om allmän försäkring?
Är det fråga om öppen vård?
Sker besöket på grund av sjukdom?
Gäller det läkarvård eller sjukvårdande behandling?

Om samtliga dessa frågor kan besvaras med JA ska patienten betala patientavgift.
Patientavgift ska betalas med kort eller faktura, detta gäller även avgift för hälsovård. Det
gäller även vid akutverksamhet och jourverksamhet.
Vilka omfattas av lagen om allmän försäkring?
Alla i Sverige folkbokförda - såväl vuxna som barn, och är inskrivna hos försäkringskassan.
Lag om allmän försäkring, riksdagen (nytt fönster)
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Remissregler, remissrätt och remisskrav
Remissregler
Region Jönköpings län har inte remisskrav till vare sig specialistsjukvård eller sjukgymnast i
öppen vård.





Vid remissbesök från primär- till specialistvård eller från specialist- till primärvård
(även privat specialist) erläggs patientavgift med 0 kronor vid första remissbesöket.
Vid remissbesök inom specialistvården betalas 250 kronor för alla remissbesök.
Konsultbesök är däremot avgiftsfria.
Vid akuta remissbesök för samma sjukdom inom samma dygn tas ingen patientavgift
ut.
Vid remissbesök för röntgen- och laboratorieundersökningar, som sker till följd av
läkarbesöket, tas ingen patientavgift ut. För provtagning som sker utan samband med
läkarbesök tas ut en patientavgift på 100 kronor.

Remiss från privatläkare verksamma enligt lag om
läkarvårdsersättning eller vårdavtal med Region
Jönköpings län




För besök inom specialistvården efter remiss från privat allmänläkare betalar
patienten 0 kronor.
För besök inom specialistvården efter remiss från privat specialist betalar patienten
250 kronor.
Patienten betalar ingen patientavgift för laboratorie- och röntgenundersökning efter
remiss från privatläkare.

Remiss från skolläkare
Skolläkare har rätt att remittera elev eller studerande till primärvård och specialistsjukvård.
Oftast omfattas dessa patienter av regeln för fri barnsjukvård. Om så inte är fallet betalar
patienten 250 kronor för ett läkarbesök. Skolläkare får remittera för lab och röntgen för
sjukvård på regionens bekostnad.

Remiss från helt privata läkare
För undersökning eller behandling av läkare som sker efter remiss från läkare utan avtal med
regionen betalas patientavgift. Helt privata läkare betalar själva för lab och röntgen.

Remiss från företagshälsovård
Vid besök efter remiss från företagshälsovård betalar patienten 250 kronor i primärvård och
250 kronor vid specialistmottagning. Företagshälsovården betalar själva för lab och röntgen.
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Remissrätt
Allmänläkares remissrätt
Allmänläkare i primärvården har rätt att remittera patient för öppen vård och tjänster inom
medicinsk service vid annan vårdenhet i vårdlandstinget eller patientens hemlandsting.
Remiss för specialistsjukvård och för valfri vård inom Sverige ska däremot utfärdas av
remissansvarig specialistläkare vid aktuell klinik på sjukhuset.

Remissrätt för privatläkare verksamma enligt lag om läkarvårdsersättning
Privatläkare kan remittera utomlänspatient till annan vårdenhet inom regionen om patienten
behöver specialistsjukvård. Om patienten behöver sluten vård, ska remissen godkännas av
patientens hemlandsting.
Tjänster inom medicinsk service får beställas alternativt inom vårdgivande landsting eller
patientens hemlandsting.

Remiss för högspecialiserad vård
Remiss för högspecialiserad vård och valfri vård inom Sverige för patienter från Region
Jönköpings län ska godkännas av verksamhetschef inom aktuell specialitet/klinik. Remiss för
käkkirurgi skall godkännas av verksamhetschef vid käkkirurgen.

Specialistvårdsremissregler
En länsbo har rätt att söka planerad öppenvård hos landstingsägda vårdgivare i landet förutsatt
att vårdlandstinget eller våra eventuella remisskrav uppfylls (se tabell från SKL nedan). För
slutenvård krävs en specialistvårdsremiss. Samma regler gäller personer som söker vård hos
oss.
En länsbo har även rätt att söka planerad öppen- samt slutenvård i Halland och Kronoberg
utan specialistvårdsremiss. Detta tack vare våra mellanlänsavtal. Detta gäller även personer
från Halland och Kronoberg som söker vård hos oss.
Inom sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Kalmar och Jönköping) kan länsborna
(folkbokförda i något av de tre länen) fritt söka planerad öppen- samt slutenvård utan
specialistvårdsremiss. Undantag: högspecialiserad slutenvård i Linköping kräver
specialistvårdsremiss.
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Valfria öppna besök hos privat vårdgivare utanför
Jönköpings län
En länsbo kan ha rätt att söka planerad öppenvård hos privata vårdgivare i landet förutsatt att
vi har ett avtal med den privata vårdgivaren eller att vi kan utnyttja något annat
landstings/regions avtal. En förfrågan görs hos avtalskrivande landsting/region via en
administrativ betalningsförbindelse och så får de vidarebefordra denna till sin privata
vårdgivare. För slutenvård krävs alltid en specialistvårdsremiss, men även den ska skickas på
samma sätt, dvs via avtalsskrivande landsting/region.
Utförligt regelverk: besök hos privat vårdgivare i annat län (nytt fönster)

Remisskrav till specialistläkare samt till sjukgymnast
För att en patients hemlandsting ska ersätta ett vårdlandsting förutsätts att hemlandstingets
remisskrav följs. Se tabell nedan (med ”remiss” menas här remiss från primär- till
slutenvårdsnivå).
Sjukvårdshuvudman
Stockholms läns
landsting
01

Läkare Sjukgymn
Ja

Nej

Undantag
Remisskrav gäller för:
logopedi, obstetriska
ultraljud, medicinsk
fotsjukvård, huddiatermi,
planerad specialiserad
rehabilitering, öron-näsahals-akuten/Karolinska
Universitetssjuk-huset
Solna (med undantag av
vård som inte kan anstå).
Krav på remiss gäller,
från 1/1 2017, till
vårdgivare med avtal
enligt lagen (2008:962)
om valfrihetssystem
(LOV) inom
* vårdval specialiserad
hudsjukvård
* vårdval specialiserad
öron-, näsa- och
halssjukvård
* vårdval ryggkirurgi

Landstinget i Uppsala län
03

Ja

Nej

Remisskrav till
psykoterapibehandling
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Landstinget Sörmland
04

Nej

Nej

Region Östergötland
05

Ja

Nej

Regionen har ett avtal om
integrativmedicinsk vård
och behandling med
antroposofisk inriktning
som kräver remiss från
landstingsfinansierad
vårdcentral eller
specialistklinik

Region Jönköpings län
06

Ja

Nej

Remisskrav till
vårdgivare med avtal
enligt lagen (2008:962)
om valfrihetssystem
(LOV) inom öppen
specialiserad
ögonsjukvård för vuxna,
18 år och äldre.

Region Kronoberg
07

Nej

Nej

Landstinget i Kalmar län
08

Nej

Nej

Ja

Nej

Landstinget Blekinge
10

Nej

Nej

Region Skåne
12

Nej

Nej

Region Halland
13

Nej

Nej

Västra Götalandsregionen
14

Nej

Nej

Landstinget i Värmland
17

Ja

Nej

Remisskrav
till neuropsykiatriska
utredningar

Region Örebro län
18

Ja

Nej

För skolbarns besök hos
logoped vid dyslexi krävs
bedömning från elevhälsan och
specialistläkare. Vid
språkstörning krävs även
psykologbedömning samt vid
dyskalkyli även särskilt
underlag.

Region Gotland
09

Remisskrav till
barnmedicin för barn över
2 år.

Remisskrav för utredning av
könsdysfori.
Landstinget Västmanland
19

Nej

Nej
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Landstinget Dalarna
20

Ja

Nej

Region Gävleborg
21

Nej

Nej

Landstinget Västernorrland
22

Nej

Nej

Region Jämtland Härjedalen
23

Ja

Nej

Remisskrav för
smärtbehandling av
specialistläkare

Västerbottens läns landsting
24

Ja

Nej

Remisskrav till barn- och
ungdomspsykiatri, barnoch ungdomsklinik,
hudmottagning,
habiliteringscentrum,
laboratoriemedicin och
röntgenavdelningarna.

Nej

Nej

Norrbottens läns landsting
25

Remisskrav för
psykoterapi och
neuropsykiatriska
utredningar

Tabell uppdaterad 2017-09-20
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Betalning
Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker tar inte emot kontanter. Det
betyder att patienten betalar med kort för sitt vårdsbesök eller via en faktura som skickas med
posten. Region Jönköpings län tar inte ut någon extra avgift för fakturan.
Patienter som har ett särskilt behov av att betala kontant kan få hjälp att göra det vid någon av
vårdens ekonomiavdelningar.





Ekonomiavdelningen, Värnamo sjukhus
Ekonomiavdelningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Ekonomiavdelningen för Länssjukhuset Ryhov,
Rosenlunds vårdcentrum, plan 5, Hermansvägen
Folktandvårdens kansli, Hermansvägen

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med
Region Jönköpings län kan ha andra regler.
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Högkostnadsskydd för sjukvård
Allmänt
Högkostnadsskyddet är nationellt och gäller även för patienter från andra landsting. Frikort
ska utfärdas för dessa patienter med tillämpning av de regler som gäller i patientens
hemlandsting. Även en EU/EES-patient, som är berättigad till vårdförmån, betalar till
regionen samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige och omfattas därmed
också av högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvårdslagen.
För patienter som är bosatta i länet är högsta belopp för att erhålla frikort för sjukvård 1 100
kronor.
Patienten ska själv bevaka sin rätt till högkostnadsskydd.
Ett erhållet frikort berättigar till fri sjukvård enligt lag om allmän försäkring (AFL) hos
regionens vårdgivare, vårdgivare med vårdavtal samt hos vårdgivare med ersättning från
regionen enligt särskild lag.
De grundläggande reglerna för högkostnadsskyddet finns i 26 § i Hälso- och sjukvårdslagen.

Grundläggande regler
Regionens högkostnadsskydd för sjukvård gäller enligt följande regler:
Frikortet gäller endast öppenvård

Kvalificerande belopp:
1 100 kronor

Kvalificerande avgifter:








Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare i landsting
Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från Landsting enligt lag eller
avtal
Avgift för förskrivning av inkontinensartiklar
Avgift för receptförskrivning
Patientavgift för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
Patientavgift för mottagningsbesök distans
Patientavgift vid vård på plats av ambulanspersonal

Inte kvalificerande avgifter:





Patientavgift inom företagshälsovården
Patientavgift hos helt privata vårdgivare
Patientavgift som betalas av asylsökande
Patientavgift vid uteblivet besök
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Besök som är hälsovård t ex vaccinationer, mammografi, hälsokurva

Frikort gäller:








Vid besök för sjukvård hos regionens vårdgivare
Vid besök för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag eller
avtal
Vid förskrivning av inkontinensartiklar
Vid receptförskrivning
Vid besök för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
Vid mottagningsbesök distans
Vid vård på plats av ambulanspersonal

Giltighetstid:
Tolv månader räknat från och med första kvalificerande avgiftstillfälle.

Vid "första" besöket
Högkostnadskortet erbjuds till patienten.
På högkostnadskortets framsida antecknas patientens personnummer, namn och adress.
Använd gärna patientbricka.
På högkostnadskortets insida registreras besöket. Registreringen görs i löpande följd oavsett
om besöket görs hos läkare eller hos annan vårdgivare (sjukvårdande behandling). Även om
patienten väljer att betala via faktura så stämplas besöket in i underlaget för frikort. Notera
jämte stämpeln ett K (kort) eller F (faktura).
Tidpunkt för besöket noteras med datumstämpel. Regionens symbol i stämpeln visar att
besöket ägt rum hos någon av regionens mottagningar. Vid sidan om stämpeln skriver Du Din
signatur. Om Du skulle sakna datumstämpeln, anteckna då mottagningens namn, besöksdatum
och signatur.
Den vid vårdtillfället aktuella patientavgiften antecknas på avsedd plats. Summera även
tidigare besöksavgifter.
För patient som redan har högkostnadskort görs notering enligt ovan på kortet.
Har patienten glömt sitt högkostnadskort kan ett nytt kort utfärdas.

Vid "sista" besöket
Enligt reglerna för högkostnadsskyddet får de sammanlagda avgifterna inte överstiga 1 100
kronor. Avgiften för det sista besöket kan därför understiga den för besöket fastställda
avgiften. För det sista besöket innan frikortet ska utfärdas ska avgiften således inte vara högre
än att den sammanlagda summan på högkostnadskortet blir exakt 1 100 kronor.
När registrerade belopp uppgår till sammanlagt 1 100 kronor, inklusive det sista beloppet
utfärdas ett frikort. Även om patienten har valt att betala via faktura vid något av de tidigare
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besöken så räknas det besöket och avgiften in i underlaget för de 1 100 kr som berättigar till
ett frikort. Glöm inte att notera det sista besöket i högkostnadskortet.
Observera att patienten själv får bestämma när frikort ska utfärdas och kan därför avstå från
att räkna med de äldsta besöken. Om en patient inte accepterar att stryka första stämpeln i
högkostnadskortet utan kräver att få tillbaka betalda patientavgifter (det belopp som överstiger
1 100 kronor), ska återbetalning av överstigande belopp göras. För landstingsägda vårdgivare
används utbetalningsblanketten som finns på intranätet. Ange orsak till återbetalningen,
attestera och skicka till öppenvårdsredovisningen för utbetalning.
Patienten kan samla kvitton för sjukvård istället för att använda sig av högkostnadskortet.
Kvittona gäller då istället för högkostnadskortet, men bör för kontroll föras in i ett
högkostnadskort i samband med att frikort utfärdas. Om patienten har både högkostnadskort
och kvitton ska det kontrolleras att samma besök inte räknas mer än en gång. För säkerhets
skull ska samtliga kvitton föras in på högkostnadskortet.
Summera alla noterade avgifter på högkostnadskortet samt dra ifrån och stryk noteringar på
de avgifter som är äldre än 12 månader. Frikort utfärdas om summan är 1 100 kronor.
Observera att avgiften för det sista besöket ska anpassas så att summan blir exakt 1 100
kronor. Stryk över de rutor i högkostnadskortet som inte använts för noteringar och fyll i
datum för utfärdande av frikortet.
På frikortet antecknas:





patientens personnummer och namn
datum då frikortet utfärdas
var kortet utfärdats (stämpel) samt utfärdarens signatur
slutdatum för giltighet (ett år från och med datum för första registrering, månad skrivs
med bokstäver)

Om Du skriver fel på frikortet makulera detta och skriv ut ett nytt!
Högkostnadskortet och/eller kvitton på erlagda avgifter, ska markeras (med stämpel eller
påskrift) så att det tydligt framgår att ett frikort utfärdats. Allt material lämnas sedan åter till
patienten.
För privatläkare gäller: Kopian av frikortet insändes till öppenvårdsredovisningen.

Frikortsbesök
Vid besök med frikort utfärdas sjukvårdskvitto på 0 kronor och frikortets nummer antecknas i
avsedd ruta.
Har patienten glömt frikortet ska patientavgift betalas. Patienten ska samtidigt upplysas om att
återbetalning av patientavgiften kan ske mot uppvisande av frikort och patientkvitto.

Förlorat frikort
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Patient som förlorat sitt frikort ska kunna få ett nytt om högkostnadskortet och/eller kvitton på
erlagda avgifter för det gamla frikortet uppvisas eller om besöken kan kontrolleras i
datasystem. Samma giltighetstid ska gälla på detta som på det förlorade kortet. Sådant
ersättningskort (dubblett) ska kunna lämnas ut på alla ställen som utfärdar frikort.

Hembesök och besöksavgift via faktura
Vid hembesök eller då patienten fått faktura på patientavgiften registreras besök och avgift på
högkostnadskort när besöket gjorts.
Frikort kan utfärdas i samband med hembesök eller när ett "fakturabesök" gjorts om patienten
kommit upp i 1 100 kronor.

Frikort som anställningsförmån
Patient med anställning där arbetsgivaren betalar sjukvårdskostnaderna, t.ex. statligt anställda,
landstingsanställda m.fl. har rätt till registrering i högkostnadskortet.

Telefonrecept
När läkare registrerar ett e-recept debiteras patienten en patientavgift på 100 kronor plus
kostnaden för läkemedlet. Patienten betalar via en räkning som skickas hem per post. Dessa
100 kronor är högkostnadsgrundande för sjukvård.

Rekvisition av material
Rekvisition av högkostnadskort, frikort och plastfickor görs på samma sätt som för annan
materialbeställning i serviceportalen.
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Patientavgifter och avgiftskoder i Cosmic
Patientavgifterna i Cosmic är kopplade till vårdgivarkategori, vilket medför att de
patientavgifter som kan vara aktuella visas upp i kassan. Även åldersintervall är kopplat till
samtliga patientavgifter i Cosmic så att urvalet för patientavgifter hänger samman med
patientens ålder. Härigenom visas en anpassad patientavgiftslista utifrån patientens ålder och
den vårdgivarkategori som är aktuell vid besöksregistrering.
AvgiftsProduktnamn
koder

Avgift Beskrivning

100

Läkarbesök, primärvård

250:-

110

Läkarbesök, specialistvård

250:-

120

130

140

150
160

170

200

Allmänläkarvård, primärvård. Inkl
patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller vid hembesök, tillkommande
patienter.
Länssjukvård, akutmottagning,
jourcentral, allmänläkares mottagning
efter kl 21.00, lör-, sön- och helgdag.
Gäller även vid hembesök

Inkl patient med EU-kort.
Dagsjukvård läkare.
Vård av utomlänspatient.
Första remissbesök till
specialistläkare gäller både akut och
Läkarbesök, remiss från primärvård 0:planerat remitterad från
primärvården. Inkl patient med EUkort.
Läkarbesök, asylsökande
50:Asylsökande
Vård av personer från andra länder.
Patienten betalar hela avgiften. Om
Läkarbesök, personer från andra
2.135:- annan avgift förekommer anges den
länder
aktuella avgiften för medicinskt
ansvariga enheten. Se fast prislista**.
Läkarbesök, utlandssvensk, planerad
600:- Vård av personer från andra länder.
vård
Ny kod med anledning av
Läkarbesök, korttidsboende,
250:- ersättningssystemet inom vårdvalet planerad mottagning
gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Ny kod med anledning av
Läkarbesök, korttidsboende,
250:- ersättningssystemet inom vårdvalet hembesök
gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Sjukvårdande behandling, gäller även
hembesök.
Sjukvårdande behandling
250:- Dagsjukvård, annan än läkare. Inkl
patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
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205

Sjukvårdande behandling, remiss
från primärvård

0:-

Första remissbesök till sjukvårdande
behandling gäller både akut och
planerat remitterad från
primärvården. Inkl patient med EUkort.

210

Sjukvårdande behandling,
asylsökande

25:-

Asylsökande

230

Sjukvårdande behandling, personer
715:från andra länder

240

Provtagning

OBS!

Frikort fångas genom val i kassan då
besök registreras. När patienten har
frikort ska aktuell patientavgift
0:väljas i kassan, inte avgiftsfritt
besök

300

Läkarbesök, avgiftsfritt

0:-

305

Provtagning, avgiftsfritt

0:-

306

Provtagning, avgiftsfritt, smittskydd 0:-

310

Sjukvårdande behandling,
avgiftsfritt

320
330
340

100:-

0:-

Läkarbesök, avgiftsfritt, smittskydd 0:Sjukvårdande behandling,
0:avgiftsfritt, smittskydd
Läkarbesök, team, ej första
0:-

Vård av personer från andra länder.
Patienten betalar hela avgiften. Om
annan avgift förekommer anges den
aktuella avgiften för medicinskt
ansvariga enheten. Se fast prislista**.
Provtagning mellan läkarbesök.
Bentäthetsmätning.
Ny kod med anledning av
ersättningssystemet och de nya
vårdvalsenheterna - gäller endast i
primärvården fr.om. 2011-03-14.
Mottagning läkare, frikort.
Dagsjukvård, läkare, frikort.
Mottagning annan än läkare, frikort.
Dagsjukvård annan än läkare, frikort.
Recept, frikort.
Sjukintyg, frikort.
Fri barnsjukvård.
Hembesök av läkare i palliativ vård.
Kontrollbesök för organdonatorer.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök, frikort alt. nedsatt avgift.
Ny kod med anledning av
ersättningssystemet och de nya
vårdvalsenheterna - gäller endast i
primärvården fr.o.m. 2011-03-14.
Alla enheter, länssjukvård och
primärvård
Fri barnsjukvård.
Hembesök av annan än läkare i
palliativ vård.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök frikort alt. nedsatt avgift.
Gästdialys.
Smittskydd.
Smittskydd.
Ny kod med anledning av
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vårdgivaren

350

Sjukvårdande behandling, team, ej
första behandling

0:-

360

Läkarbesök, korttidsboende,
avgiftsfritt

0:-

430

Hälsovård,
avgiftsbelagd (varugrupp)

0:-

440

Varuförsäljning

0:-

450

Hälsokurva,
avgiftsbelagd(varugrupp)

0:-

500
600
610
610
610

610

610

610

610
610
610

Hälsovård, avgiftsfri (varugrupp)
Återbetalning, väntetid
Uteblivet besök, ej meddelat återbud
Uteblivet besök, ej meddelat
återbud, barn
Uteblivet besök, ej meddelat
återbud, barn, tolk

0:0:100:100:410:-

Uteblivet besök, ej meddelat återbud 250:-

Uteblivet besök, sjukvårdande
behandling, asylsökande, ej
meddelat återbud
Uteblivet besök, sjukvårdande
behandling, asylsökande, ej
meddelat återbud, tolk
Uteblivet besök, sjukvårdande
behandling, ej meddelat återbud,
tolk
Uteblivet läkarbesök, asylsökande,
ej meddelat återbud
Uteblivet läkarbesök, asylsökande,

ersättningssystemet inom vårdvalet gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Ny kod med anledning av
ersättningssystemet inom vårdvalet gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Ny kod med anledning av
ersättningssystemet inom vårdvalet gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Denna kod kombineras med avgift
bland varor i Cosmic.
Denna kod används vid
varuförsäljning utan besök.
Denna kod används vid
varuförsäljning i kombination med
varan Hälsovård, avgiftsbelagd, 100
kr
Mödrahälsovård, barnhälsovård m.m.
Återbetalning, väntetid.
Avgift vid provtagning, kontroll
Avgift vid uteblivet besök, läkare,
annan personal, barn
Avgift vid uteblivet besök, läkare,
annan personal, barn, tolk
Avgift vid ej meddelat återbud,
läkare, tolk.
Avgift vid ej meddelat återbud, annan
personal.
Avgift vid ej meddelat återbud,
avgiftsfritt barnbesök eller
mödrahälsovård hos läkare.
Avgift för inte meddelat återbud,
avgiftsfritt barnbesök hos annan än
läkare. Gäller även besök inom
kvinnohälsovården.

25:-

Se ovan.

335:-

Se ovan

560:-

Se ovan.

50:-

Se ovan.

360:-

Se ovan.
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610
610
610
610
611
611
611
611
611
611
611
611
611
611
611
612
612
613
614
614
614
614

ej meddelat återbud, tolk
Uteblivet läkarbesök, ej meddelat
250:återbud
Uteblivet läkarbesök, ej meddelat
560:återbud, tolk
Uteblivet läkarbesök, primärvård, ej
250:meddelat återbud
Uteblivet läkarbesök, primär-vård, ej
560:meddelat återbud, tolk
Sent återbud inom 72 timmar,
250:läkarbesök
Sent återbud inom 72 timmar,
250:läkarbesök, remiss PV
Sent återbud inom 72 timmar,
100.läkarbesök, barn
Sent återbud inom 72 timmar,
410:läkarebesök, barn, tolk
Sent återbud inom 72 timmar,
560:läkarbesök inkl tolk
Sent återbud inom 72 timmar,
50:läkarbesök, asyl
Sent återbud inom 72 timmar, tolk,
360:asyl
Sent återbud inom 72 timmar,
250:sjukvårdande behandling
Sent återbud inom 72 timmar,
560:sjukvårdande behandling inkl tolk
Sent återbud inom 72 timmar,
25.sjukvårdande behandling, asyl
Sent återbud inom 72 timmar,
335:sjukvårdande behandling, tolk, asyl
Vårdtillfälle, sent återbud inom 72
250:timmar
Vårdtillfälle, sent återbud inom 72
100:timmar, barn
Avgiftsfritt, när vårdenheten har
0:avbokat inom 72 timmar
Sent återbud inom 24 timmar,
250:läkarbesök PV
Sent återbud inom 24 timmar,
100:läkarbesök PV, barn
Sent återbud inom 24 timmar,
410:läkarbesök PV, barn, tolk
Sent återbud inom 24 timmar,
560:läkarbesök PV, tolk

Se ovan.
Se ovan.
Se ovan.
Se ovan.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2014-01-01.
Gäller fr.o.m. 2014-01-01.
Gäller fr.o.m. 2014-01-01.
Gäller fr.o.m. 2014-01-01.
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617

Sent återbud inom 24 timmar,
läkarbesök PV, asyl
Sent återbud inom 24 timmar,
läkarbesök PV, tolk, asyl
Sent återbud inom 24 timmar,
sjukvårdande behandling, PV
Sent återbud inom 24 timmar,
sjukvårdande behandling, PV, tolk
Sent återbud inom 24 timmar,
sjukvårdande behandling, PV, barn
Sent återbud inom 24 timmar,
sjukvårdande behandling, PV, barn,
tolk
Sent återbud inom 24 timmar,
sjukvårdande behandling, PV, asyl
Sent återbud inom 24 timmar,
sjukvårdande behandling, PV, tolk,
asyl
Avgiftsfritt när primärvården har
avbokat inom 24 timmar
Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat
återbud
Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat
återbud, barn
Uteblivet besök, avgiftsfritt

620

Receptförskrivning

100:-

625
630

Recept, personer från andra länder
Recept, avgiftsfritt

715:0:-

640

Sjukintyg

100:-

650
660
700

Receptförskrivning, asyl
Sjukintyg, avgiftsfritt
Övrigt

25:0:11.665:- Omskärelse av pojkar av icke

614
614
614
614
614
614
614
614
615
616
616

50:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

360:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

250:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

560:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

100:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

410:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

25:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

335:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

0:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

250:-

Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

100:-

Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

0:-

Gäller fr.o.m. 2014-03-01.
Recept
Recept utfärdat av distriktssköterska.
Samma regler gäller som när läkare
utfärdar recept.
Recept som hämtas på mottagning.
Recept som sänds hem, e-recept.
Telefon-EKG, band-EKG.
Remiss utfärdat efter telefonsamtal.
Om både recept och sjukintyg
utfärdas efter telefonsamtal, tas
endast en avgift ut.
Recept ApoDos och förnyelse
ApoDos.
Recept , frikort.
Recept, sjukintyg till tonåring.
Sjukintyg utfärdat efter telefonsamtal.
Sjukintyg frikort.
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Varugrupper

medicinska skäl
DRG-baserad avgift enligt följande:
DRG N20O, 11.665 kr*.
Hjälpmedel, momsfritt (egenavgift
ortoser, kompressionsstrumpor,
journalkopior etc.).
Intyg utan moms, avgiftsfria intyg.
Övriga intyg med moms (inkl
körkortsintyg, provtagning).

* Priset justeras i början på året enligt prislista "Nord DRG" som beslutas i december av
Regionsjukvårdsnämnden.
** Priset justeras i början på året enligt prislista "Utomlänsdebiteringar" som beslutas i
december av Regionsjukvårdsnämnden.
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Förtydliganden om patientavgifter 2017 A-Ö
Abort och sterilisering
Abort och sterilisering ska betalas enligt gällande patientavgift för sjukvård.

ApoDos-recept
Patientavgift (f.n. 100 kronor) tas ut när vårdtagare/patient får ApoDos-recept utfärdat för
första gången samt vid förnyelse av ApoDos-recept. Med förnyelse avses förlängning av
ApoDos-recept.

Arbetsplatsbesök
Om en arbetsgivare begär en insats av regionens personal avseende råd och anpassning i
arbetsmiljön debiteras enligt gällande intygstaxa B, 656 kronor (exkl moms) per besök. Om
intyg måste skrivas ska det momsbeläggas.
Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras 250 kronor som vid övrig sjukvårdande
behandling.

Blodgruppering
Blodgruppering av privatpersoner (ABO, RhD och antikroppsscreening) inklusive
provtagning och utlåtande, 250 kronor inkl moms.

Dagsjukvård
För dagsjukvård (dagmedicin, dagkirurgi) betalar patienten 250 kronor när vården i huvudsak
ges av läkare. För att läkaravgift ska kunna debiteras ska läkaren ha deltagit i patientens vård
och utfört något som endast läkaren har behörighet att göra, i annat fall gäller avgift för
sjukvårdande behandling. När dagsjukvården i huvudsak ges av annan vårdgivare
(sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut) betalar patienten 250 kronor.
För dagsjukvård inom geriatrisk rehabilitering betalar patienten alltid 250 kronor.
Besök i dagsjukvård redovisas som ett besök (med läkarmedverkan eller utan
läkarmedverkan) oberoende av vilken/vilka kategorier hälso- och sjukvårdspersonal som
medverkar i vården av patienten.
Patient med fler än 5 dagsjukvårdsbesök inom 30 dagar erhåller mat (lunch eller middag) utan
egen kostnad från första lunch/middag. Detta gäller de enheter som serverar måltider i
samband dagsjukvård. Övriga patienter betalar samma avgift som för personalkost. Barn får
mat avgiftsfritt.
Enklare måltid, t.ex. dricka och smörgås kan tillhandahållas utan avgift. Anhöriga hänvisas
till matsal alternativt betalar som för personalkost.
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Distansbesök (mottagningsbesök på distans)
Besök på distans på mottagning/vårdenhet där en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal
med självständigt behandlingsansvar. Besöket ersätter/motsvarar ett traditionellt
öppenvårdsbesök och kan ske via någon slags e-tjänst.
Distansbesöket genererar en patientavgift som för vanligt besök och avgiften är
högkostnadsgrundande.

Drogtest, DNA-test
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas vid t.ex drogtest begärt av arbetsgivare, DNA-test vid
t.ex. arvstvister. Läkarinsats + provtagningar. Provsvar går till beställaren som även betalar
analyskostnaden.

Faderskapsprov
Intygsaxa B (exkl moms), tillämpas för faderskapsprov. Läkarinsats + provtagningar,
laboratoriekostnader. Provsvar till beställare som får skriva utlåtande.

Flera besök/behandlingar samma dygn, samma sjukdom
Om patienten återkommer till läkare inom 24 timmar (ett dygn) för samma sjukdom betalas
ingen ny patientavgift. Detta gäller endast för akuta besök. Behöver ej vara samma
vårdgivare.

Förlängd mottagning utanför ordinarie arbetstid
Vid besök på akutmottagning/jourcentral är patientavgiften 250 kronor (avgiftskod 02)
Vid förlängd mottagning på vårdcentral vardagar fram till kl 21.00 är patientavgiften 250
kronor (avgiftskod 01)
Vid förlängd mottagning på vårdcentral vardagar efter kl 21.00 är patientavgiften 250 kronor
(avgiftskod 02)
Vid mottagning på vårdcentral helgdagar är patientavgiften 250 kronor (avgiftskod 02)

Gruppbehandling
Varje patient som behandlas p g a sjukdom betalar patientavgift, 250 kronor.
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Hembesök
Vid hembesök betalar man avgift för alla vårdgivarkategorier. Patientavgiften är 250
kronor när läkare eller annan vårdgivarkategori (sjukvårdande behandling) besöker patienten i
hemmet. Avser det provtagning kostar det 100 kr. Hembesök för medicinutdelning är
avgiftsfritt.
Om besöket gäller flera patienter i samma hushåll betalar övriga familjemedlemmar 250
kronor.

Hjälpmedelsförskrivning
Förskrivning av hjälpmedel är en process, där behovsbedömning, information, ordination, ev
anpassning, träning, uppföljning och dokumentation ingår.
Förskrivning kostar 250 kronor per behandlingstillfälle (sjukvårdande behandling).
Bedömning och uppföljning av bostadsanpassning, som sker i hemmet, är avgiftsfritt. Även
intyget är avgiftsfritt.
När utprovning/tillverkning av ortoser är en del i behandling kostar det 250 kronor + kostnad
för produkten. För enbart utlämnande av ordinerad ortos uttas ingen besöksavgift (patienten
betalar endast för produkten).

Hälsokontroll
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för hälsokontroller. Om intyg måste skrivas ska det
momsbeläggas. (Gäller ej asylsökandes inledande hälsokontroll som är fri och betalas av
migrationsverket.)
En hälsokontroll bör innehålla: allmän anamnesupptagning, basal kroppsundersökning och
provtagning, vid behov EKG och en sammanfattande bedömning.

Hälsovård
Vid t.ex. kostrådgivning och hälsokurva är patientavgiften 100 kronor/behandlingstillfälle.
Cellprovstagning, mammografiundersökning och tobaksavvänjning är dock avgiftsfria (ev
recept i samband med tobaksavvänjning debiteras).
Avgift vid hälsovård är ej frikortsgrundande.

Hälsoundersökningar där sjukdom konstateras
Om sjukdom konstateras vid en hälsoundersökning gäller följande:



Om inga åtgärder vidtas p.g.a. den konstaterade sjukdomen betalas endast
patientavgift för hälsoundersökningen alt ingen kostnad för t.ex. MVC.
Om den konstaterade sjukdomen leder till nytt besök betalas vanlig patientavgift.
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Om den konstaterade sjukdomen vid samma tillfälle föranleder åtgärder som normalt
inte ingår i hälsoundersökningen betalas patientavgift både för hälsoundersökningen,
om denna är avgiftsbelagd, och för läkarbesöket/sjukvårdande behandlingen.
Om oklarhet råder vid tolkning av undersökningsresultatet och hälsokontrollen därför
måste göras om, tas ingen ny avgift ut av patienten.

Högriskskydd för levande donatorer
Det finns ett särskilt högriskskydd för levande donatorer av organ och vävnader. Skyddet
omfattar utredningar och operation i samband med donation. Skyddet innebär att donatorns
arbetsgivare har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön. Den
enskilde får ersättning från den första dagen i en sjukperiod (karensdagen).
Informera patienten om att begära läkarintyg, där det framgår att den försäkrade är donator
och vilket organ/vävnad som eventuellt ska doneras.
Donatorn har också rätt att i samband med donationsingrepp få full ersättning för förlorad
arbetsförtjänst och andra kostnader som är relaterade till donationsingreppet. Dessa kostnader
ersätts av regionen.

Hörselskydd och musikproppar
Kunden alternativt företaget betalar den faktiska kostnaden, 350 kronor per person, för
avgjutning av hörselgången i syfte att göra hörselskydd och musikproppar.

Kvarskrivna patienter
En kvarskriven patient som är bosatt här i vårt landsting, är av sekretesskäl fortfarande
folkbokförd i sitt gamla hemlandsting. Enligt en överenskommelse ska dessa patienter
behandlas som om de vore skrivna här, dvs. har rätt till planerad vård, som vi normalt måste
ha en betalningsförbindelse för.
Landstinget, där patienten fortfarande är formellt folkbokförd, ska ej debiteras vårdkostnaden.

KBT via internet
Patienten betalar ingen avgift för tillgång till behandlingspaketet. Vid övriga bokade besök
betalas vanlig patientavgift för varje besök.

Konsultation
Konsultation som initieras av vården i samband med sluten vård/dagsjukvård/dagkirurgi är
avgiftsfri för patienten. Planerade (tidsbeställda) besök på annan klinik som görs under tiden
patienten är inskriven i sluten vård är däremot avgiftsbelagda.
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Körkortsintyg för vissa sjukdomsgrupper
Intyg för vissa sjukdomsgrupper, t.ex. diabetiker, epileptiker, som rutinmässigt vanligtvis
årligen begärs av transportstyrelsen för att få behålla körkort ska vara avgiftsfria.

Läkarbesök i samband med oplanerad inläggning
Om patienten läggs in för sluten vård i samband med att han/hon har haft ett akut
öppenvårdsbesök samma dag, debiteras både öppenvårds- och slutenvårdsavgift.

Läkarbesök i äldreboende
När primärvårdsläkare organiserar mottagningsverksamhet på äldreboende ska patienten
betala samma avgift som vid besök på vårdcentral, 250 kronor. Om primärvårdsläkaren kallas
till äldreboendet på annan tid betalar patienten samma patientavgift, 250 kronor.

Läkarbesök när patienten är inskriven i sluten vård
Planerade (tidsbeställda) besök som görs under tiden patienten är inskriven i sluten vård är
avgiftsbelagda. Konsultbesök är avgiftsfria.

Läkarbesök på grund av sjukdom där samtidigt annan
åtgärd vidtas
När en patient vid ett läkarbesök samtidigt önskar någon behandling, undersökning eller
annan åtgärd som inte bedöms nödvändig p g a sjukdom eller misstanke om sjukdom, ska
förutom patientavgiften även patientavgift betalas för den undersökning eller dylikt som sker
av annan orsak än sjukdom.

Läkarbesök och sjukvårdande behandling - flera samma
dag
Om flera separata läkarbesök och/eller sjukvårdande behandlingar utförs samma dag betalas
patientavgift för varje besök. Patientavgift ska betalas vid varje behandlingstillfälle, även när
de av praktiska skäl samordnas samma dag.

Momsbelagda tjänster
Huvudregeln är att tjänster som görs för att tillhandahålla fakta som grund för tredje persons
beslut ska påföras moms. Det gäller t.ex:






Rättsintyg
Intyg till försäkringsbolag
Intyg om hälsotillstånd
Körkortsintyg inkl drogintyg
Intyg för arbetslivsinriktad rehabilitering
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Medverkan i avstämningsmöte med försäkringskassan
Intyg för att styrka behov av särskilda hjälpmedel i arbetsliv eller skola,
parkeringstillstånd
Alla typer av intyg för att styrka lämplighet; för att arbeta i utlandet, på natten, på
höga höjder, med livsmedel, på sjön, för att flyga, dyka, hoppa fallskärm etc.

Exempel på momsfria tjänster:



LVM-intyg
LVU-intyg

Nyförlöst med förlossningsskada
Nyförlöst med förlossningsskada ska betala avgift för vård hos gynekolog fr.o.m. vecka 13
efter förlossningen

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i
primärvården
Återbud till erbjuden besökstid i primärvården ska lämnas senast 24 timmar före besöket.
Uteblivet besök och återbud senare än 24 timmar före besöket debiteras med vad besöket
skulle genererat i patientavgift motsvarande den för sjukvårdande behandling alternativt
läkarbesök 250:-. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som normalt är
avgiftsfria. Gäller även distriktssköterskebesök samt besök inom kvinnohälsovården.
Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök.
Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten
informerats om dessa regler i kallelsen.
Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik
eller verksamhetschef.
Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande.

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i
specialistsjukvården
Återbud till erbjuden besökstid i specialistsjukvården ska lämnas senast 3 hela vardagar (72
timmar) före besöket. Detta gäller både öppenvård och inläggning/operation.
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Uteblivet besök och återbud senare än tre hela vardagar före besöket debiteras med vad
besöket skulle ha genererat i patientavgift. För öppen vård 250 kr motsvarande sjukvårdande
behandling alternativt läkarbesök. Om besöket avser en inläggning/operation debiteras detta
med 250 kr. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som normalt är
avgiftsfria.
Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande
behandling, om patienten ger sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök.
Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten
informerats om dessa regler i kallelsen.
Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik
eller verksamhetschef.
Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande

När patienten inte får vård
Om det är sjukvårdens fel att planerad åtgärd, t ex ett besök eller ett operativt ingrepp, inte
utförs, ska patienten inte betala patientavgift. För de som har rätt till sjukresa betalas detta av
regionen, inkl egenavgift (sjuktransportkvitto eller skrivet intyg behövs för att
sjukreseersättning ska kunna betalas ut). Andra kostnader, t ex förlorad arbetsinkomst eller
kostnad för barnpassning, ersätts inte.
Om det beror på patienten att åtgärden inte kan utföras, betalas patientavgift.
Om specialistsjukvården avbokar planerad vård senare än tre hela vardagar (72 timmar) före
besöket så behöver inte patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma
sjukdom.
Om primärvården avbokar planerad vård senare än 24 timmar före besöket så behöver inte
patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom.

Provtagning - mellanliggande eller inför ett besök
När provtagning görs utan samband med besök - så kallat "mellanliggande provtagning" - ska
patienten betala 100 kronor. Remiss för sådan provtagning stämplas med "Patienten ska betala
100 kronor" av ordinerande klinik.
När provtagning görs inför eller i samband med ett besök, ingår provtagningen i
patientavgiften för besöket.
Provtagning för alkoholtest ska faktureras polisen (ingår ej i högkostnadsskyddet).
Vad räknas som provtagning? T ex: bentäthetsmätning, tfn- eller band-EKG, blodtryck
(även -24 tim), blodprov.
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Provtagning på familjemedlemmar
Vid vissa sjukdomar är det nödvändigt att samtliga familjemedlemmar lämnar prover, ex
svalgodling vid streptococcinfektion. I dessa fall betalas 100 kr för varje prov. Eventuellt
recept är avgiftsfritt.

Receptförskrivning
Recept ingår i patientavgiften för både sjukvårdande behandling och läkarbesök

Remissbesök hos specialist- respektive primärvård
Första besöket på specialistmottagning blir 0 kr när man har remiss från primärvården
(undantag vid bassängträning). Första besök på primärvården efter remiss från specialist blir
även detta 0 kr.

Teambesök
Teambesök är ett öppenvårdsbesök där det är medicinskt nödvändigt att patienten möter ett
vårdteam. Ett vårdteam är en grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika
kompetenser som träffar patienten tillsammans. Vid ett teambesök tas endast en patientavgift
ut på 250:-.
Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma dag för att underlätta för patienten ska
det inte registreras som ett teambesök utan som enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök.
Detta gäller även i de fall som kräver kompletterande bedömning av arbetsförmåga vid
sjukskrivning.

Transport av avlidna
Regionen har ett yttersta ansvar för att den som avlider på allmän plats eller i en privatbostad
införs till bårhus. Kommunen har motsvarande ansvar för särskilda boenden. Polisen ansvarar
vid transport för rättsmedicin. Sjukvårdshuvudmannens ansvar upphör när kroppen utlämnas
för bisättning/kistläggning.
Regionen utför eller betalar transport




till sjukhus för obduktion som initierats av läkare
vid tillkommande transportkostnader för borttagning av implantat
vid hemtransport av avlidna utanför landstingsområdet vid vård enligt
specialistremiss. Dödsboet betalar egenavgift om 300 kronor (Lf 1986, § 17).
Dödsboet betalar övriga transporter. I de fall entreprenör ej direktfakturerar
transportkostnad för avliden är dödsboets kostnad lika med regionens självkostnad
samt ett påslag för administration om 300 kronor (Ls 1997, § 127).

Faktureringsadress: Region Jönköpings län, Fakturaenheten, Box 1024, 551 11 Jönköping.
Märk fakturan med ansvarsnr 900008.
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Vård på plats av ambulanspersonal
För patient som behandlas på plats av ambulanspersonal tas patientavgift ut för sjukvårdande
behandling. Om patienten istället förs till vårdcentral eller sjukhus betalar de som tidigare en
patientavgift för det vårdtillfället och ingen avgift tillkommer för ambulans. Avgiften är
högkostnadsgrundande.

Återbetalning vid väntetid
Om väntetiden överstiger 30 minuter vid planerat besök, återbetalas patientavgiften. Detta
gäller inte vid akuta besök. Detta gäller inte heller vid planerade polikliniska ingrepp och
mottagning som huvudsakligen har sådan verksamhet (KBC, operationscentral). Det åligger
patienten att på plats begära återbetalning i samband med besöket.
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Patientavgifter/regelverk i slutenvården
Avgifter i slutenvård
För dag 1-10, inom samma vårdtillfälle, uttages 100 kr per betalad vårddag. Därefter uttages
80 kr per vårddag.
Med samma vårdtillfälle menas vård på samma klinik. Vid överflyttning till annan klinik eller
annat sjukhus påbörjas nytt vårdtillfälle.

Barn
Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri sluten vård. Från och med 20-årsdagen gäller
vanlig sjukvårdstaxa.

För vilka dagar betalar patienten?
Patienten betalar för samtliga vårddagar utom för permissionsdagar. Patienten betalar för
inskrivningsdag, men inte för utskrivningsdag. Detta gäller även om patienten flyttas till
annan avdelning, klinik eller annat sjukhus under pågående vårdtid.
Om patienten skrivs in och ut samma dag tas en slutenvårdsavgift ut.

Högkostnadsskydd och sluten vård
Patientavgiften för sluten vård är inte högkostnadsgrundande.

Patientgrupper med avgiftsfrihet
Anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt
Patient som är anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt betalar ingen
patientavgift för sluten vård. Hemlandstinget står för patientavgiften till dessa patienter.
Hemlandstinget faktureras den totala kostnaden enligt NordDRG-prislista.

Rättspsykiatrisk vård
Kriminalvården står för kostnaderna för rättspsykiatrisk utredning av häktade och intagna på
kriminalvårdsanstalt. Dessa patienter betalar ingen patientavgift.
Den som ges rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd efter beslut av domstol
står hemlandstinget för vården till dessa patienter och debiteras vårdavgift. Dessa patienter
debiteras patientavgift.

Smittskyddslagen (2004:168)
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Sluten vård, öppen vård och läkemedel är kostnadsfri för patienter som behandlas
för samhällsfarlig sjukdom. Detta gäller alla svenska medborgare som är inskrivna hos
Försäkringskassan.
Smittskyddsförordning, riksdagen (nytt fönster)

Asylsökande
Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid sjukhusvård.

Inskrivningsregler
Gränsdragning - öppen eller sluten vård?
Det är alltid behandlande läkare som avgör om patienten ska skrivas in för sluten vård. Från
och med den tidpunkt patienten är inskriven är vården att beteckna som sluten vård.

Identitet
Försäkra dig alltid om att patienten har uppgivit rätt identitet.

Rätt folkbokföringsadress
Tänk på att dokumentera samtliga uppgifter som efterfrågas på inskrivningssedeln alternativt i
SPAS. Det är viktigt att kontrollera att den adress som patienten uppger överensstämmer med
folkbokföringsadressen. Detta för att kunna debitera rätt landsting efter avslutad vårdtid. Det
är alltid patientens hemlandsting som har betalningsansvar för vården. Hemlandstinget är det
landsting där patienten är folkbokförd.

Permissionsregler
Betalning vid permissioner
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten
ingen patientavgift.

Resdag
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission.

Permissionsdag
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 timmar
mellan kl 00.00 och kl 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och från sjukhuset.
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Omfattning av permissionen
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar.
Undantag: Avsteg från denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på
psykiatriska kliniken och där permissionen ingår som ett led i behandlingen.

Anhörigförmåner
När en patient får specialistvård långt från den egna bostadsorten kan ekonomisk ersättning
ges till anhöriga för patienthotell i samband med vistelse hos patienten. Specialistvården ska
ha initierats av regionen.

Ersättning vid vård av vuxna
Ersättning för patienthotell till anhöriga vid vård av vuxna kan ges undantagsvis. Det ska
handla om avancerad medicinsk behandling eller om behov av närvaro finns av anhörig för
stöd/kommunikation mellan vården och patienten. Det krävs ett särskilt läkarintyg
från remitterande enhet för att ersättning ska kunna betalas ut. Det som ska framgå av intyget
är patientens diagnos och behandling, när och var behandlingen är planerad samt behovet
patienten har av att anhörig medföljer. Vården ska pågå i mer än en dag antingen som sluten
eller öppen vård med boende på patienthotell eller motsvarande.
Ersättning ges till



Patientens make/maka/motsvarande eller barn.
Annan närstående person till patienten.

Ersättning ges normalt endast till en anhörig/närstående åt gången. Undantag från detta kan
gälla minderåriga barn/syskon.
Ersättning för patienthotell kan också ges för att enligt 2g§ HSL* (se längst ner på sidan)
tillgodose minderåriga barns behov av råd, stöd och information när en förälder är svårt sjuk
och vårdas långt ifrån bostadsorten.
Ersättning ges inte för normala besökstillfällen hos anhörig.
Ersättning lämnas för övernattning på patienthotell eller motsvarande med frukost. Parkering
och övriga måltider ersätts inte.

Ersättning vid vård av barn
Ersättning kan betalas ut till anhörig till barn fram till dagen innan barnet fyller 20 år och som
på hemlandstingets initiativ vårdas för specialistvård. Vården ska pågå i mer än en dag
antingen som sluten vård eller öppen vård med boende på patienthotell eller motsvarande.
Ersättning ges till patientens föräldrar eller motsvarande och eventuellt syskon som inte är
äldre än 12 år. Ersättning ges i samband med hela vårdtillfället.
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Ersättning för patienthotell kan också ges för att enligt 2g§ HSL* (se längst ner på
sidan) tillgodose minderåriga barns behov av råd, stöd och information när en förälder är svårt
sjuk och vårdas långt ifrån bostadsorten.
Ersättning lämnas för




Resekostnader för föräldrar till barn regleras i sjukresereglementet (kontakta
sjukreseenheten).
Övernattning på patienthotell eller motsvarande.
Ersättning ges inte för parkering och övriga måltider.

Övernattning på BB
Make/partner som övernattar på BB betalar 100:- inkl frukost

---

* 2g§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om
barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med




Har en psyk. störning/funktionsnedsättning
Har en allvarlig fysisk sjukdom/skada
Är missbrukare av alkohol/annat beroendeframkallande medel

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor
tillsammans med oväntat avlider
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Intygsavgifter
Patienten betalar inte patientavgift utan endast intygsavgift när enda syftet med besöket är att
få ett intyg.
Intygsavgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Moms på intyg
Skattemyndigheten har utgivit riktlinjer som innebär att vissa av hälso- och sjukvårdens
tjänster ska påföras moms.
Det gäller i princip intyg m.m. som ligger till grund för tredje persons ställningstagande som
inte primärt är till för att skydda den enskildes hälsa eller är ett led i vård och behandling.
Se vidare under förtydliganden Momsbelagda tjänster

Avgiftsfria intyg





Mycket enkla schablonintyg (kryssa i enkla frågor) för exempelvis mönstring eller
enkla intyg som bara bekräftar diagnosen (ja/nej) är avgiftsfria.
Intyg, utredningar och analyser m.m. till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
(LÖF) ska tillhandahållas utan kostnad.
Adoptionsintyg
Färdtjänstintyg

Detta gäller även för privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län.

Intygsavgifter* A, B och C
Intyg

Exkl moms

Inkl moms

A. Enkelt intyg grundat på patientkontakt eller
journaluppgift.

208:-

260:-

B. Intyg som kräver undersökning och/eller enkla
prover t ex AMF-intyg, livsmedelsintyg inkl
prover, LVM-intyg

656:-

820:-

C. Intyg av omfattande karaktär som kräver
kvalificerade undersökningar och/eller röntgen,
t ex dykarcertifikat, rättsintyg, handskadeintyg,
invaliditetsintyg.

1.024:-

1.280:-

Vid tidskrävande intyg kan timtaxa debiteras med 820:-/tim

1.025:-/tim

*Möjlighet ges till årlig indexering av intygsavgifterna baserad på LPIK (Landstingsprisindex
med kvalitetsjusterade löner)
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Intygsavgifter enligt författning
Intyg

Avgift

Intyg för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål
Taxa med moms
(SOSFS 1996:15). Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning
Intyg till försäkringskassan är kostnadsfritt för
försäkringskassan. Vanlig patientavgift får tas ut om särskild
undersökning behövs för intygets utfärdande enligt AFL
(SFS 1984:908)

Patientavgift

Intyg för föräldrapenning (SFS 1995:584)

0:-

Körkortsintyg
Intyg
De rutinmässiga körkortsintyg som begärs av
Transportstyrelsen på grund av sjukdom är avgiftsfria.
Patienten är känd för vårdpersonalen och det
behövs oftast endast journalinformation när intyget
skrivs. Om särskild undersökning krävs tas
patientavgift ut för besöket.

Exkl moms

Inkl moms

0:-

Avgiftsfriheten gäller inte för de obligatoriska 45årsintygen eller de intyg som krävs av
Transportstyrelsen pga missbruk.
Intyg för behörighet till C- och D-körkort.

656:-

820:-

1.024:-

1.280:-

1.024:-

1.280:-

Obligatoriskt 45 års intyg för C- och D-körkort
Provtagningar och läkarbesök för att återfå/behålla
körkort p.g.a. missbruk (gäller även för att få
körkortstillstånd) efter beslut av körkortsmyndighet
(Transportstyrelsen). Taxan innefattar 4-6
analyskostnader, provtagningstaxa samt intyg och
läkarbesök.
Taxa för kompl provtagningar utöver de 4-6 godkända
som krävs: provtagningstaxa 100 Kr gäller (ej
frikortsgrundande).
Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan
utlämnande av intyget.
*Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång (4-6
analyser och nytt intyg) så tas hel intygstaxa ut på nytt
vid varje intygstillfälle.
Läkarintyg i samband med Transportstyrelsens beslut
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om alkolås, inkl kostnaden för blodanalyser.
Om någon analys visar sig vara positiv och därför
måste verifieras av Rättsmedicinskt laboratorium, får
den enskilde utöver grundavgiften för intyget på 1 280
kr, betala provtagningstaxa 100 kr (ej
frikortsgrundande).
Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan
utlämnande av intyget.
Övriga körkortsintyg enligt intygstaxa A, B eller C

Intyg om tandvård till särskilda patientgrupper
Personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få
tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För detta krävs ett
särskilt läkarintyg: "Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a §
tandvårdsförordningen (1998:1338)" (Socialstyrelsen).
Detta intyg är avgiftsfritt för patienten, de betalar endast patientavgift för besöket.

Sjukskrivning
Samlad information om sjukintyg, läkarutlåtande och avgifter för trepartsmöten,
arbetsplatsbesök, avstämningsmöten och besök hos PR-team:
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Avgifter för intyg och möten i
sjukskrivningsprocessen
Sjukintyg, förstadagsintyg
Intyg baserat på telefonsamtal kostar 100 kr.
Vid besök tas vanlig patientavgift ut och då ingår intyget i besöksavgiften.
Mer information: Sjukintyg från första dagen (pdf)

Läkarutlåtande och intyg
Läkarutlåtande
Begäran av läkarutlåtande av Försäkringskassan eller av patienten
(inkl detaljerat läkarutlåtande, blankett E213*) i syfte att söka
aktivitets- eller sjukersättning ingår i vårdens uppdrag och kan inte
debiteras Försäkringskassan eller patienten. I dessa fall får vanlig
patientavgift tas ut om särskild undersökning behövs för intygets
utfärdande enligt SFS 2004:888.
*Detaljerat läkarutlåtande (blankett E213) - om en person arbetat i annat
EU-medlemsland.

Exkl Inkl
moms moms

-

-

4.500:- 5.625:OBS! Enbart läkare som går under den nationella taxan kan begära
ersättning (dvs läkare som bedriver privat verksamhet och inte är knuten till
landsting/vårdval). Fakturan skickas till Försäkringskassan (RFFS
1977:27).
Förfrågan om läkarutlåtande av Arbetsförmedlingen eller kommunens
socialtjänst är avgiftsbelagda (FKFS 1977:27, FKFS 2008:2). Arvode tas
ut. Faktura skickas till Arbetsförmedling eller kommunens socialtjänst.
2.200:- 2.750:Patientavgift tas inte ut.
Intyg
Om frågor från Arbetsförmedling, kommunens socialförvaltning eller försäkringsbolag besvaras i
ett intyg eller brev gäller vanlig intygstaxa A-C.
Mer information: Intygsavgifter A, B och C
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Avstämningsmöte – när läkare medverkar
När Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte enligt FKFS 2010:35 gäller
att vårdenheten debiterar Försäkringskassan för läkarmedverkan.

Exkl
moms

750:-

Inkl
moms

938:-

Patientavgift tas inte ut.

Möte som Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare initierar med vården - utan
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare kan initiera, dock inte kräva, ett möte med vården. De kan
inte debiteras och kan därför inte kräva läkarmedverkan.
Om vårdenheten bedömer att mötet är till nytta för patienten och att läkarmedverkan är
nödvändig kan mötet registreras som trepartsmöte. Om rehabkoordinator/annan vårdpersonal
deltar kan mötet KVÅ-kodas enligt rutiner för "tidiga insatser" inom rehabkoordinering.
Patientavgift tas inte ut.

Trepartsmöte
Trepartsmöte innebär ett möte med läkare, patient och
arbetsgivare/arbetsförmedlingen/socialtjänst. Försäkringskassan deltar inte. Syftet är att
initiera och planera insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta
sjukskrivningsperioden. Trepartsmöte kan inte debiteras extern aktör och patientavgift tas inte
ut.

Samordnad individuell plan (SIP)
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §)
som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av
stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet
mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst
tillgodoses. Samordnad individuell plan kan initieras av vårdtagare, närstående, sjukvården
eller socialtjänsten. SIP kan inte debiteras socialtjänsten. Patientavgift tas inte ut.

Arbetsplatsbesök
Om en arbetsgivare gör en förfrågan om en insats av regionens personal avseende råd och
anpassning i arbetsmiljön debiteras arbetsgivaren enligt gällande intygstaxa B, 656 kronor per
besök (exkl moms). Om intyg måste skrivas ska det momsbeläggas. Debiteringen blir då 820
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kr (inkl moms) för besök + intyg.
Det är alltså endast en avgift som debiteras. Man kan inte ta avgift för både ett besök samt ett
intyg.
Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras 250 kronor som vid sjukvårdande
behandling.

PR-team®
Patientavgift tas ut vid varje besök. Vid besök hos flera vårdgivarkategorier samma dag, tas
endast en avgift ut.
Mer information: Regler för teambesök
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Journal- och röntgenkopior
När en patient, myndighet, advokat, försäkringsbolag etc begär journal- eller röntgenkopia
gäller att:



Sekretesslagen följs
Kopiorna kan lämnas till patienten personligen eller skickas med vanlig post (behöver
inte rekommenderas)

Kostnad vid journalkopior ska inte momsbeläggas. Detta räknas som ett led i sjukvård och är
undantaget från momslagen.
Nedanstående kostnad gäller även för övriga administrativa handlingar.
Kostnad








1-9 kopior: 0:10 kopior: 50:Kopior där utöver (11 eller fler): 2:-/st
Röntgenfilm på CD-skiva: 300:Kopia av ljudband: 120:-/st
Kopia av video/DVD: 600:-/st
Ultraljudsbild: 50:-/st

Exempel:
Om en patient begär att få ut 15 kopior blir kostnaden 50 + 10 = 60:När försäkringsbolag, företag etc begär journal- och röntgenkopior kan dessa skickas
mot faktura.
Uppgift om att journal finns, lämnas ut i samband med svar till personer som begärt utdrag
enligt personuppgiftslagen. Journalutdrag lämnas enbart enligt ovan angivna regler i enlighet
med patientjournallagen och sekretesslagen.

Avgiftsfria journalkopior
Patienten har rätt att utan kostnad läsa sin journal (gäller både pappersjournal och datajournal)
på mottagningen.
Journalkopior som utlämnas till statliga myndigheter, Försäkringskassan, Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), Personskaderegleringen (PSR) och kommuner är
avgiftsfria oavsett antal.
Journalkopior som behövs i direkt anslutning till vården av en enskild patient hos vårdgivare
med vårdavtal eller hos landstingsansluten vårdgivare ska tillhandahållas utan kostnad. Gäller
även företagshälsovården i länet.
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Vaccinationsavgifter
Patienten betalar 250 kronor/person + vaccinpris hos distriktsläkare och 250 kronor/person +
vaccinpris hos specialistläkare. Patientavgiften gäller alltid oavsett antal injektioner. Detta
gäller även icke länsbor, ej folkbokförda utlänningar inkl. asylsökande. Vaccinationsavgifter
är inte högkostnadsgrundande.
Om distriktssköterskan utför vaccination på patient som själv anskaffat vaccin ska patienten
betala patientavgift 250 kronor.
Vaccin som erbjuds till asylsökande och övriga nyanlända i samband med
hälsoundersökning är avgiftsfria.
Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet är kostnadsfria, men i samband med resor kan
extra vaccinationer för barn utföras och då är kostnaden enligt nedanstående prislista.
Priset är grundat på aktuellt vaccinpris.

Vaccinpriser
Typ av vaccination
Bedövningskräm
Bältros

Produktnamn

Pris

Emla

35:-

Zostavax

890:-

Difteri grundvaccination

Difterivaccin SSI 25 170:lf

Gammaglobulin

Beriglobin

250:-

Gula febern

Stamaril

300:-

Haemofilus

ACT-Hib

310:-

Hepatit A - barn

Vaqta paed

160:-

Hepatit A - vuxen

Vaqta ad

160:-

Hepatit A + B - barn

Twinrix paed

260:-

Ambirix

450:-

Hepatit A + B - vuxen

Twinrix ad

350:-

Hepatit B - barn

Engerix-barn

100:-

Hepatit B - vuxen

Engerix-vuxen

110:-

Influensa

Vaccin mot
influensa
GlaxoSmithKline
(GSK)

50:-

Hepatit A + B - barn
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Fluenz

200:-

Japansk enc

IXIARO

950:-

Kikhosta, difteri, tetanus

Boostrix

120:-

Boostrix polio

240:-

Tetravac

120:-

Kolera, turistdiarré

Dukoral,
1 dos

180:-

MPR (mässlingen, påssjuka, röda hund)

Priorix

65:-

Meningokock A + C

Meningovax A + C

220:-

Meningokock B

Bexsero

1 100:-

Meningokocker ACW135Y

Nimenrix

390:-

Influensa - nasalt vaccin för barn

Kikhosta, polio, difteri, tetanus
Difteri, stelkramp, kikhosta, polio

PPD

Tuberculintest 2 TU 380:-

Pneumokockvaccin

Pneumovax

220:-

Prevenar 13

420:-

Imovax-Polio

170:-

Fendrix

720:-

Rabipur

550:-

Rabipur

280:-

Rudivax

350:-

Pneumokockvaccin
Polio
Polio - vuxen booster
Rabies
Rabies - delad dos
Rubella

120:-

Serologi för rubella
Serologi för Hepatit A

250:-

Serologi Varicellae

250:FSME-IMMUN
vuxen

210:-

Vaccin mot fästingburen enc

200:-

Vaccin mot fästingburen enc

FSME-IMMUN
barn

Tetanus grundvaccination

Tetanusvaccin SSI

130:-

Tetanus difteri booster

DiTeBooster

130:-

Tuberkulos

BCG

300:-

Typhoid

Typhim Vi

160:-

Varicellae

Varilrix

400:-
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Vaccinpriser
Barn äldre än 6 år som inte fått Hepatit B på BVC och som ska ut och resa kan erbjudas
hepatit B vaccin i kombination med hepatit A som resevaccin.

Incidenter med risk för blodsmitta
Vid incidenter där personal stuckit eller skurit sig på material där risk för blodsmitta
föreligger, gäller att enheten, där incidenten inträffade, står för kostnaden för eventuell
provtagning. Om det av infektionsläkaren bedöms nödvändigt med vaccin eller
immunglobulin debiteras detta smittskyddsenheten.

Vaccination mot influensa och pneumococcer
Region Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination mot influensa och
pneumokockinfektioner till alla länsinvånare över 65 år samt riskgrupper (definieras av
Socialstyrelsen) enligt SOSFS 1997:21.
Pneumokockvaccinet beställs hos SBL och influensavaccinet beställs hos GSK enligt gällande
föreskrifter. Givna vaccinationer ska registreras i vaccinationsregistret. Ersättning för
vaccinkostnaden utbetalas en gång per år.

Gratis vaccination av barn med särskild risk
Enligt nationella riktlinjer har barn med Downs syndrom rätt till gratis vaccination mot
Hepatit B.
I Region Jönköpings län erbjuds alla barn inom Barnhälsovårdsprogrammet kostnadsfri
Hepatit B vaccination vid 3,5,12 månader. För alla barn som flyttar hit från andra länder
bedöms vaccinationsstatus vid hälsoundersökning och dessa barn vaccineras så att de kommer
ikapp det svenska programmet, inklusive Hepatit B, kostnadsfritt.
Barn med svåra hjärtfel och svår lungsjukdom, t ex Cystisk fibros har rätt till gratis
vaccination mot pneumokocker.
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Avgiftsfria åtgärder enligt smittskyddslagen
(SML)
Behandling av allmänfarlig sjukdom är avgiftsfri för patienten för att förebygga att ingen
avbryter behandlingen för tidigt.
All undersökning, vård eller behandling ur smittskyddssynpunkt vid en allmänfarlig
sjukdom (förtecknade under punkt 1) ska vara avgiftsfritt för patient, som är inskriven i
försäkringskassan, är asylsökande eller vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd (för
svininfluensa, H1N1, gäller konstaterad smitta). Detta gäller även egenavgift för läkemedel
och sjukresor.
För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga (förtecknade nedan under punkt 2)
erläggs vanlig patientavgift.
För behandling av komplikationer erläggs vanlig patientavgift.
Kostnadsfrihet för läkemedel gäller de mediciner som bedöms ha en biologisk effekt på
smittspridningen. Även undersökning, vård och övrig behandling som läkaren bedömer
minska risken för smittspridning är kostnadsfri.

Förteckning över sjukdomar som omfattas av
smittskyddslagen
1. Allmänfarliga sjukdomar






















Campylobacterinfektion
Difteri
Enterohemorragisk E.coli (EHEC)
Fågelinfluensa (H5N1)
Giardiainfektion
Gonorré
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Hepatit E
Hivinfektion
HTLV I eller II
Klamydiainfektion
Kolera
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
Mjältbrand
Paratyfoidfeber
Pest
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
Polio
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Rabies
Salmonellainfektion
Shigellainfektion
Smittkoppor
Svår akut respiratorisk sjukdom (sars)
Syfilis
Tuberkulos
Tyfoidfeber
Virala hemorragiska febrar, exklusive denguefeber och sorkfeber

2. Andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga



































Atypiska mykobakterier
Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS)
Botulism
Brucellos
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
Cryptosporidium
Denguefeber
Echinokockinfektion
Entamoeba histolytica
Enterobacteriaceae som producerar ESBL
Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBL-CARBA)
Gula febern
Haemophilus influenzae
Harpest (Tularemi)
Influensa A (H1N1)
Kikhosta
Legionellainfektion
Leptospirainfektion
Listeriainfektion
Malaria
Meningokockinfektion
Mässling
Papegojsjuka
Pneumokockinfektion
Påssjuka
Q-feber
Röda hund
Sorkfeber (nephropathia epidemica)
Stelkramp
Trikinos
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
Vibrioinfektion, exkl kolera
Viral meningoencefalit
Yersiniainfektion
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Avgiftsfria besök och åtgärder

Besök/åtgärd
Adoptionsintyg

Kommentar
Adoptionsföräldrar befrias från kostnad för sig och barnet vad
gäller hälsoundersökning och ev lungröntgen.

Anhållna, häktade eller intagna
Öppenvårdsbesök (SFS 1976:371)
vid kriminalvårdsanstalt
Antabusbehandling
Barn och ungdomar under 20 år har fri öppen sjukvård, inkl
tobaksavvänjning. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig
sjukvårdstaxa. Avgiftsfriheten omfattar allt som för andra
ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfriheten omfattar även
Barn och ungdomar
barn och ungdomar från EES-land, konventionsland samt
asylsökande.

Barnhälsovård
Barnmisshandel
BB hemvård
Cellprov
Dialysbehandling
Donatorer, kontrollbesök för
organdonatorer
Dödsbevis
Färdtjänstintyg
Förlossningsskada
HIV-smittade som fått
infektion genom blod eller
blodprodukter
Klinisk läkemedelsprövning

Besök inom barn- och ungdomspsykiatri.
Hälsosamtal inom ramen för barnhälsovård ska vara
avgiftsfritt.
Undersökning av barn som leder till anmälan om misshandel
Soc tjänstlag, § 71, (SFS 1980:620)
Besök i BB hemvård och vid tidig hemgång är avgiftsfritt.
Avgiftsfritt från 1 januari 2018

Konstaterande av dödsfall
Nyförlöst med förlossningsskada har rätt till avgiftsfri
vård t.o.m vecka 12 efter förlossningen enligt beslut av
behandlande gynekolog.
(SFS 1993:332)

Körkortsintyg vid sjukdom

Gäller de rutinmässiga intyg som Transportstyrelsen kräver in
vid vissa sjukdomar. Kan avse t ex diabetiker, epileptiker,
psykisk sjukdom, stroke (patientavgift tas ut om särskild
undersökning krävs)

Konsultbesök

Avser inte de körkortsintyg som Transportstyrelsen kräver in
vid missbruk.
Besök för att belysa en viss fråga och där vårdansvaret
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kvarstår hos den remitterande vårdgivaren.
Kvinnohälsovård
Mammografi
Medicinhämtare/Depotinjektioner
Pallliativ vård.
Hemsjukvårdsbesök av läkare
eller annan vårdpersonal för
patienter i palliativ vård
Preventivmedels- och
abortrådgivning.
Insättning av spiral,
P-spruta Depo Provera
Tobaksavvänjning
Vissa öppenvårdsbesök inom
psykiatrin
Vård enligt smittskyddslag
Vårdintyg för sluten
psykiatrisk vård

Gäller endast besök hos KHV eller specialist-KHV

Avgiftsfritt från och med 1 juli 2016
Patienter inom psykiatrin, som får doserade läkemedel.
Med palliativ vård menas vård åt patient med
symptomgivande sjukdom med en begränsad förväntad
överlevnad, oftast upp till sex månader och där kurativ
vård inte längre är möjlig.
(SFS 1974:525)
OBS! Patienten betalar själv spiralen eller sprutan.

Verksamhetschef kan i vissa enstaka tidsbegränsade fall (6
mån) medge avgiftsbefrielse när detta krävs för att genomföra
en meningsfull behandling.
(SFS 1988:1472)
Vårdintygsbedömning - patienter som hämtas in till psykiatrin
för läkarbedömning angående vårdbehovet enligt lagen om
psykiatrisk tvångsvård (LPT).
Anställda i Region Jönköpings län betalar patientavgift för
öppen sjukvård. Patientavgiften omfattas av
högkostnadsskyddet. Kvittot insänds till lönekontoret för
utbetalning med lön. Detta innebär att förmånen blir
skattepliktig.
Förmånen omfattar besök för sjukvård (inte hälsokontroll,
vaccinationer eller läkemedel).

Öppen sjukvård för
regionanställda

Förmånen gäller vid besök på regionens mottagningar samt
hos de privata vårdgivare som har vårdavtal med Regionen.
För de anställda som är berättigade till förmånen och som bor
i annat län, betalar regionen patientavgiften även vid besök på
hemlandstingets vårdinrättningar.

Öppen sjukvård för personer
85 år och äldre

Vid t.ex. arbetsskada eller liknande, där försäkringsbolag eller
annan utomstående har betalningsansvar, betalar inte regionen
patientavgiften.
Vårdavgifter eller andra avgifter för öppen hälso- och
sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet får inte tas ut för
patienter som är 85 år eller äldre.
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Övre luftvägsinfektion

Om patienten söker för övre luftvägsinfektion och inte får
antibiotika har han vid behov rätt till ett avgiftsfritt återbesök
inom fem dagar.
Patienten behöver endast uppvisa kvittot från första besöket
och upplysa kassapersonalen om orsak till besöket. Vid
tveksamhet kan diktat eller journal styrka rätten till
avgiftsfrihet.
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Patientavgifter för tandvård som ingår i
hälso- och sjukvård
Barn och ungdomar har fri tandvård t.o.m. det kalenderår de fyller 22 år (1 januari 2018).
Viss tandvård debiteras enligt sjukvårdstaxans regler och omfattas av högkostnadsskyddet för
sjukvård. Detta gäller både offentlig och privat tandvård. Vissa patienter som omfattas av
dessa regler måste uppvisa speciellt intyg.
Sjukvårdstaxans regler gäller:








Om behandlingen följer Bedömning tandvårds regelverk.
Nödvändig tandvård till personer med stort och långvarigt behov av personlig
omvårdnad i dagliga livet.
Nödvändig tandvård till personer som tillhör personkretsen LSS § 1, personkrets 1-3,
samt har beslut om LSS-insatser enligt 9 §.
Nödvändig tandvård till personer med långvariga och allvarliga psykiska störningar
som medfört funktionshinder.
Tandvård som krävs som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid.
Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning.
Viss oralkirurgisk behandling där sjukhusets resurser krävs.

Patientavgifter
Vårdgivare

Patientavgift

Tandläkare inom allmäntandvård

250:-

Tandläkare inom specialisttandvård

250:-

Annan vårdgivare än tandläkare, ex tandhygienist

250:-

För att ta ut patientavgift måste patienten vara fysiskt närvarande.
Om patienten har giltigt frikort för sjukvård är besöket avgiftsfritt.
Tandvårdsbesök som omfattas av avgiften för sjukvård är högkostnadsgrundande och
stämplas i patientens högkostnadsskydd för sjukvård.
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Vård av personer från andra länder












Asylsökande
Övriga flyktinggrupper
EU/EES-länder
Hälso- och sjukvård till barn från andra länder
Konventionsländer
Patientavgifter för akut sjukvård för utländska medborgare
Reservnummer
Utlandssvenskar
Studerande från EU/EES-land
Studerande från icke EU/EES-land
Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat

Asylsökande
Regionen har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande.
Samtliga asylsökande har rätt till en hälsoundersökning, tolk, ev hjälpmedel samt sjukresor.
Den inledande hälsoundersökningen är avgiftsfri och betalas av Migrationsverket.
Asylsökande barn och ungdomar under 20 år får hälso- och sjukvård utan kostnad. Från och
med 20-årsdagen gäller patientavgift som för asylsökande vuxna.
Asylsökande har från och med 20-årsdagen rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå
(tandvård som inte kan anstå från 18 år), mödrahälsovård, förlossningsvård,
preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen.
I verksamhet som är avgiftsfri, betalar inte heller asylsökande någon egenavgift.

Vem är asylsökande?
Asylsökande och vissa andra utlänningar har rätt att få ersättning enligt lagen om mottagande
av asylsökande (LMA) genom att uppvisa ett tillfälligt LMA-kort.
Kortets nummer anges alltid i Cosmic eller på kvitton och annat debiteringsunderlag.
Ersättning för vården sker på vanligt sätt till enheterna via registrering i Cosmic eller för
privata vårdgivare genom underlag till ekonomiavdelningen på Rregionens Hus.
Om patienten inte har LMA-kort kan Migrationsverket kontaktas för besked (0771-235 235).
LMA-kort - lagen om mottagande av asylsökande (pdf)
Se även riktlinjer för vård av asylsökande och flyktingar
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Patientavgifter för asylsökande inom primärvård
Frikortsförmån gäller inte.
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling
Telefonrecept

50:25:25:-

Patientavgifter för asylsökande inom länssjukvård
Vid första besök med remiss från primärvården eller ansvarig läkare för
flyktingförläggningen:
Läkarbesök
Akuta remissbesök
Sjukvårdande behandling
Telefonrecept
Tolk*

50:0:25:25:-

*Sjukvården är skyldig att vid behov svara för att tolktjänst tillhandahålls. Kostnaden för detta
är sjukvårdens ansvar. Uteblir patienten från tidsbeställt besök utan att meddela detta ska
emellertid patienten debiteras en schablonmässig kostnad på 310 kronor per planerat
tolktillfälle + patientavgiften.
Vid återbesök efter att ha haft remiss från primärvården eller ansvarig läkare:
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling

50:25:-

Vid besök utan remiss inom specialistsjukvården, t.ex. akutmottagningen:
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling

250:250:-

Sjukhusvård
Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid vård på sjukhus (sluten vård).
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Debiteringsrutiner
Kostnader för vård åt asylsökande debiteras i vissa fall till ekonomiavdelningen
på Regionens Hus eller så regleras vårdersättningen direkt via registrering i Cosmic (beroende
på vårdgivarens ekonomisystem).
Ersättningens storlek baseras på öppenvårdsprislistan för utomlänsvård. Betald patientavgift
räknas bort.
Om kostnaden för sjukvård för en vårdkontakt överstiger 100.000 kronor ersätts denna särskilt
av Migrationsverket.
Läkarbesök i primärvård och
länssjukvård
Besök hos annan vårdgivare
Hjälpmedel
Tolk
Hälsoundersökningar

2.135 kr* - 50 kr = 2.085 kr
715 kr* - 25 kr = 690 kr
Kostnaden för inköp och anpassning för hjälpmedlet
debiteras regionen
415 kronor per tillfälle
2.060 kronor för rutinhälsoundersökning (inkl tolk) utförda
under 2015 och 2016.

*Priset justerat i början av året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden.

Övriga flyktinggrupper
Regionen erbjuder tillståndslösa personer (förr kallade gömda/papperslösa personer) akutvård
och annan vård som inte kan anstå. De har även rätt till en avgiftsfri hälsoundersökning där
enheterna ersätts via regionen. För tillståndslösa barn gäller samma regler för hälso- och
sjukvård som för länsbarn. Patientavgifter för tillståndslösa personer är detsamma som för
asylsökande.
Se rutiner gällande vård av tillståndslösa.
Även de flyktingar (kvotflyktingar och anknytningsflyktingar) som redan vid ankomsten till
Sverige har fått sitt uppehållstillstånd och sina sista siffror i personnumret har rätt till en
avgiftsfri hälsoundersökning. Den ersätts av Migrationsverket på samma sätt som för
asylsökande.
För flyktingar som fått uppehållstillstånd, men som ännu ej blivit kommunplacerade, gäller
LMA-kortet. Först när man blivit kommunplacerad med ett eget boende gäller samma villkor
som för övriga länsbor.
För kommunplacerade flyktingar, kvotflyktingar och flyktingar som fått permanent
uppehållstillstånd (har de sista fyra siffrorna i personnumret) gäller samma regler som för
länsbor.
Berättigad vård ska ges även om patienten inte har möjlighet att betala vid tidpunkten när de
får vård.
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EU/EES-länder
EU/EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen,
Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Schweiz (EES-avtal gäller), Spanien,
Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Danmark, Finland, Island, Norge,
Sverige.
För att styrka sin rätt till medicinskt nödvändig vård i Sverige, ska patienter från EU-länderna
kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet i plast. Gäller ej nordiska länder, för dessa
patienter räcker det med att de kan uppge en fullständig adress i hemlandet.
Svenskt EU-kort gäller ej i Sverige.
Blanketterna E110, E111, E119 och E128 accepteras ej av Försäkringskassan.
EU-kort i olika länder (information på EU-kommissionens webbplats, nytt fönster)

EUmedborgare utan EU-kort
Om EU-medborgare utan EU-kort söker vård ska lagen om vård till tillståndslösa inte
tillämpas då det strider mot likställighetsreglerna för EU-medborgare. De s.k EU-migranterna
ingår alltså inte i definitionen "tillståndslösa".
Om en person från annat EU/EESland söker vård och inte har ett EU-kort att visa upp ska de
debiteras hela summan för vården via faktura till sin hemadress. De har sedan möjlighet att i
efterhand kontakta sin motsvarighet till Försäkringskassa i sitt hemland och ev. få tillbaka
sina pengar. Denna rutin ska tillämpas på alla EU-medborgare som saknar EU-kort.
EU-medborgare har endast rätt till akut- och nödvändig vård. Planerad vård är de hänvisade
att göra i sitt hemland.

Hälso- och sjukvård till barn från andra länder
Artikel 2 i FN:s barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen
får diskrimineras. I artikel 24 står det att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård.
Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att stanna permanent eller för en längre tid,
har behov av en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst.
Barn under 18 år omfattas nationellt av samma rättigheter som svenska barn och följer
barnhälsovårdens, skolhälsovårdens och folktandvårdens basprogram. Tillståndslösa barn som
uppehåller sig i landet utan att vara varken asylsökande eller folkbokförda i landet har rätt till
samma sjukvård som gäller för asylsökande barn.
Region Jönköpings län har avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn. Det gäller barn och
ungdomar under 20 år. Tandvård är också avgiftsfri för barn. Tandvård för asylsökande barn
som fyllt 18 år debiteras enligt gällande tandvårdstaxa.
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Undantaget från denna huvudregel gäller utländska medborgare, t.ex. turister och planerad
vård för utlandssvenskar samt vaccinationer som tas inför en utlandssemester.

Målgrupper med rätt till kostnadsfri hälsoundersökning inom regionen






Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder.
Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige
Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar
Adoptivbarn
Barn och ungdomar från östra och sydöstra Europa

Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket land barnet
kommer från. Barn från Skandinavien, Centraleuropa, USA, Canada, Australien och Nya
Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning.
Utländska barn och ungdomar under 20 år, som omfattas av sjukvårdskonvention eller EESavtalet, betalar ingen patientavgift. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig sjukvårdstaxa.
Försäkringskassan debiteras (enligt öppenvårdsprislista för utomlänsvård) för vård av barn
som omfattas av sjukvårdskonvention eller EES-avtal. Kopia av EU-kortet bifogas för EESpatienter och ID-handling för konventionspatienter.
Om patienten saknar EU-kort eller ej omfattas av sjukvårdskonvention ska avgift enligt
öppenvårdsprislista för utomlänsvård erläggas.

Konventionsländer
Konventionsländerna är Algeriet, Australien, Québec och Israel.
Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige tillhör den Nordiska konventionen (behöver ej
uppvisa EU-kort).

Patientavgifter för akut sjukvård för
utländska medborgare
OBS! Kopia tas på patientens id-handling/pass om patienten ej kan betala vid vårdtillfället.

Algeriet

Australien

Patienten ska kunna styrka sin algeriska identitet med
försäkringsintyg eller pass. Betalar 250 kronor för ett
akut öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i
primärvården. Patienten betalar 100 kronor/vårddygn
för akut slutenvård. Resten enligt DRG-poäng
faktureras försäkringskassan. Kopia på patientens idhandling medsändes till FK.
Patienten ska kunna styrka sin nationalitet med pass
eller försäkringsintyg. Betalar 250 kronor för ett akut
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i
primärvården. Patienten betalar 100 kronor/vårddygn
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för akut slutenvård. Resten enligt DRG-poäng
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens idhandling medsändes till FK
Sorterar under EES-avtalet och gäller anställd,
egenföretagare eller familjemedlem till sådan och bosatt
medborgare i Belgien. Reglerna gäller vid tillfälligt
besök i Sverige, samt när vårdbehovet har uppstått
under vistelsen här. Patienten ska kunna styrka sin
försäkringstillhörighet med det europeiska
sjukförsäkringskortet i plast.

Belgien

Bulgarien, Estland, Frankrike,
Grekland, Irland, Italien, Lettland,
Kroatien, Lichtenstein, Litauen,
Luxemburg, Nederländerna, Polen,
Portugal, Rumänien, Schweiz,
Spanien, Storbritannien, Tyskland,
Ungern, Österrike

Patienten betalar 250 kronor för ett akut
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i
primärvården. Resten enligt regionavtalets taxa
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens EUkort medsändes (kopior på kortets fram- och baksida).
Saknar patienten EU-kortet, ska han betala 2.135 kr*
för ett läkarbesök inom primärvård och specialiserad
vård och 715 kr* för sjukvårdande behandling. Vid
akut slutenvård betalar patienten 100 kronor/vårddygn
om han innehar EU-kortet. Resten enligt DRG-poäng
faktureras FK.

Se regler för Belgien

Patienten ska ha en fullständig adress i hemlandet.
Patienten betalar 250 kronor för ett öppenvårdsbesök i
specialistsjukvården och i primärvården. Resten upp till
Danmark, Finland, Island och Norge regionavtalet faktureras FK. För akut slutenvård betalar
patienten 100 kronor/vårddygn. Resten enligt DRGpoäng faktureras FK. Uppgifter om patientens namn
och fullständiga adress medsändes till FK.
Konventionen gäller endast vid förlossningsvård.
Patienten ska kunna uppvisa intyg från behörig
Israel
institution (försäkringskassa). För akut slutenvård
betalar patienten 100 kronor/vårddygn. Resten enligt
DRG-poäng faktureras FK.
Personer från staten Quebec som arbetar eller studerar i
Sverige samt medföljande familjemedlemmar till
sådana betalar som svenskar för sjukvård. ( Vistelsetid
max ett år). Resten enligt regionavtalet (öppen vård)
Québec
och DRG-poäng (sluten vård) debiteras
försäkringskassan. Patienten ska uppvisa dels ett
försäkringsintyg från Quebec och dels ett intyg om
arbetstillstånd eller om inskrivning vid läroanstalt i
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Övriga länder

Sverige och omfattas av den svenska lagstiftningen om
studiestöd.
Patienter från övriga länder betalar full avgift enligt
regionavtalet, 2.135 kr* för läkarbesök och 715 kr* för
sjukvårdande behandling. För akut slutenvård betalar
patienten enligt DRG-prislista.

*Priset justerat i början på året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden.

Reservnummer (A- respektive C-nr)
Patienter från andra länder, t ex asylsökande har bara sex siffror i sitt personnummer. Våra
datasystem behöver tio siffror för att kunna registrera patienten. Under dagtid erhålls
reservnummer (C-nr då patienten ej kan identifiera sig) hos Kundservice på IT-centrum,
telefon 010-241 41 41. På kvällar och helger kontakta receptionen vid länets
akutmottagningar. A-nr (vid identifikation) kan klinikerna själva erhålla och registrera i
Cosmic på patient.

Utlandssvenskar
Definition av utlandssvensk
Svensk medborgare utflyttad från Sverige. För planerad vård gäller att den ges i det landsting
man flyttade ut från för att den ska gälla som subventionerad.
Barn födda utomlands av svenska föräldrar eller ena parten är svensk, gäller att barnet har ett
svenskt medborgarskap, helt eller dubbelt, för att få subventionerad vård. Som hemlandsting
gäller det som föräldrarna/föräldern flyttade ut från.
Utlandssvenskar skall kunna uppvisa ett giltigt svenskt pass.

Utlandssvenskar som bor i ett EU/EES-land
Patienten betalar samma patientavgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. De måste styrka
sin rätt till akut sjukvård i Sverige genom EU-kortet. Försäkringskassan faktureras sedan
resterande kostnad. EU-kortet bifogas. Om patienten inte har detta kort måste han betala full
avgift enligt öppenvårdsprislistan för utomlänsvård.
För att få planerad vård i Sverige ska patienten styrka denna rätt med med intyg E112 från sitt
bosättningsland. Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. Om patienten inte
har detta intyg måste han betala fullt pris enligt regionprislistan.
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Pensionärer som bor i ett EU/EES-land
Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som reser till Sverige
har rätt till all vård till vanligt patientavgift. Deras svenska EU-kort gäller inte här i Sverige,
de ska uppvisa ett intyg från svenska försäkringskassan: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i
Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.

Studerande (utlandssvensk) som bor i ett EU/EES-land
Studenter som är folkbokförda i Sverige får sjukvård på samma villkor som länsbor. Rätten
till dessa förmåner kan kvarstå även när studenten inte är folkbokförd i Sverige. Studenter
som omfattas av svensk socialförsäkring har även rätt till akut- (nödvändig) och planerad
sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Förutsättningen är att Försäkringskassan har
bedömt att de fortfarande har rätt att omfattas av svensk socialförsäkring. Försäkringskassan
utfärdar i dessa fall ett intyg till studenten: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för
personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta intyg ska visas upp när
de söker sjukvård i Sverige och de betalar då samma avgift som länsbor.
Om studenten blir omfattad av studielandets socialförsäkring har de endast rätt till akut(nödvändig) sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Då krävs EU-kort som är
utfärdat i studielandet (studerande i nordiska länder behöver endast visa legitimation och
uppge adress i bosättningslandet).

Utlandssvenskar som bor i ett konventionsland
Patienten betalar samma avgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. Resten faktureras
Försäkringskassan. Kopia på patientens ID-handling bifogas.
Patienten betalar 6 x slutenvårdsavgiften för ett öppenvårdsbesök när det handlar om planerad
vård. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden. Denna rättighet gäller bara i det
landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från Sverige.

Utlandssvenskar som är bosatta i Kanada, Nya Zeeland, USA, Monaco eller
Andorra
Patienten betalar samma patientavgift som länsbor för akut sjukvård. Vårdlandstinget svarar
för den resterande kostnaden.
För planerad sjukvård betalar patienten hela vårdkostnaden själv. Planerad vård måste sökas i
det landsting där patienten var folkbokförd när denna flyttade från Sverige.

Utlandssvenskar som är bosatta i övriga länder utan konventioner eller
utanför EU/EES
Patienten betalar som hemmasvenskar för akut sjukvård. Vårdlandstinget svarar för den
resterande kostnaden.
För planerad sjukvård betalar patienten 600 kronor/besök (6 x slutenvårdsavgift). För
slutenvård är kostnaden 1 000/vårddygn (10 x slutenvårdsavgift).

57

Denna rättighet gäller bara i det landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från
Sverige. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden.

Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer
Vissa missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer kan ha rätt till öppen vård till
samma kostnad som länsbor. De kan också ha rätt till sluten vård (akut och planerad) till den
högsta slutenvårdsavgiften för länsbor, 100 kronor (vårdlandstinget svarar för den resterande
kostnaden). Förutsättningen är dock att dessa personer fortfarande tillhör Svensk
Försäkringskassa, och detta måste kontrolleras med FK. I annat fall går dessa som enligt
texten ovan ("Utlandssvenskar bosatta ....... utanvör EU/EES").

Studerande från EU/EES-land
Studerande från EU/EES-land har rätt till nödvändig vård, förebyggande mödra- och
barnhälsovård, förlossningsvård samt kontrollundersökningar. Detta under förutsättning att
studenten kan uppvisa EU-kortet från behörig institution i sitt hemland.
Under förutsättning att studenten kan styrka sin rätt till vårdförmån genom att uppvisa EUkortet, betalar personen i fråga samma vårdavgift som bosatta inom regionen. Därefter
faktureras försäkringskassan den resterande vårdkostnaden.

Studerande från icke EU/EES-land
Utländsk student (ej EU/EES), som ska studera i Sverige i mer än ett år, måste ha ett
uppehållstillstånd. I och med att ett uppehållstillståndet sträcker sig över ett år så har man rätt
att bli folkbokförd i Sverige och erhålla de fyra sista siffrorna i personnumret. Regionen har
vårdansvaret och man är att jämställa med övriga länsbor. Att bli folkbokförd är dock någon
personen själv måste ansöka om hos Skatteverket, det är inget som sker automatiskt.

Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat
Personer som arbetar i Sverige under högst 12 månader, som kommer från andra EU/EESstater, använder sitt EU-kort. De kan också ha ett samordningsnr pga skatteinbetalning, och
detta KAN även betyda att de tillhör svensk försäkringskassa (FK). FK betalar då ersättning
till regionen för både nödvändig och planerad vård för denna kategori patienter som inte är
bosatta i Sverige. Personen kan ha ett svenskt arbetsgivarintyg som utfärdats av arbetsgivaren
men måste även ha intyget ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett
annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta gäller även familjemedlemmar. Samordningsnr
behöver alltså inte betyda att de har rätt till vård, intyg måste finnas, kontakta FK för kontroll.
Om anställningstiden överskrider 12 månader bör personen ifråga folkbokföra sig i Sverige
och har då tillgång till hälso- och sjukvården som övriga bosatta i regionen.
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Samordningsnummer
Om en person ska vistas kortare tid i Sverige än ett år så får personen ett kortare
uppehållstillstånd och eventuellt ett samordningsnr (t ex för att personen ska kunna betala
skatt). Ett ex på ett samordningsnr kan vara följande: 19521075-xxxx om personen är född
15:e okt 1952 (talet 60 läggs till på födelsedatum, 60+15, dvs i detta fall 75). Samordningsnr
behöver inte betyda att de har rätt till vård, Försäkringskassan måste kontaktas för att
kontrollera om de tillhör svensk försäkringskassa eller inte.

59

Primärvård
inom vårdval
i Jönköpings län
2018
Förfrågningsunderlag
enligt lag om valfrihetssystem

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län

2017-09-19

Diarienummer: LJ 2014/733
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, plus.rjl.se/vardval
2

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län

2017-09-19

Innehåll
1. Vårdval i Jönköpings län ....................................................................................................6
1.1 Regionens vision .............................................................................................................6
1.2 Övergripande mål för vårdval ..........................................................................................6

2. Anvisningar för ansökan ....................................................................................................7
2.1 Ansökan om godkännande .............................................................................................7
2.2 Ansökan och begärda handlingar ...................................................................................7
2.3 Offentlig handling ............................................................................................................8
2.4 Frågor om ansökan .........................................................................................................8
2.5 Komplettering eller rättning av ansökan..........................................................................8

3. Villkor för godkännande .....................................................................................................9
3.1 Handlingar .......................................................................................................................9
3.2 Ekonomiska förutsättningar ............................................................................................9
3.3 Verksamhetsförutsättningar ............................................................................................9

4. Beslut om godkännande ..................................................................................................11
4.1 Villkor.............................................................................................................................11
4.2 Beslut om godkännande ...............................................................................................11
4.3 Ingående av avtal ..........................................................................................................11
4.4 Verifiering inför driftstarten ............................................................................................11
4.5 Återkallande av godkännande ......................................................................................12
4.6 Överklagande ................................................................................................................12

5. Mall för avtal enligt lag om valfrihetssystem .................................................................13
5.1 Avtalsparter ...................................................................................................................13
5.2 Avtalets omfattning........................................................................................................13
5.3 Avtalsperiod ..................................................................................................................13
5.4 Kontaktpersoner ............................................................................................................13
5.5 Meddelanden ................................................................................................................13
5.6 Handlingars inbördes ordning .......................................................................................13
5.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer .....................................................14
5.8 Ersättningsvillkor ...........................................................................................................14
5.9 Underleverantör ............................................................................................................14
5.10 Ansvarsförsäkring .......................................................................................................14
5.11 Skadestånd .................................................................................................................14
3

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län

2017-09-19

5.12 Ändrade ägarförhållanden .......................................................................................... 15
5.13 Överlåtelse .................................................................................................................. 15
5.14 Ändringar i avtalet ....................................................................................................... 15
5.15 Brister och sanktioner ................................................................................................. 15
5.16 Uppsägning av avtalet ................................................................................................ 16
5.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran ........................................................ 16
5.18 Force majeure............................................................................................................. 17
5.19 Tillämpning och tvister ................................................................................................ 17
5.20 Efter avtalets upphörande .......................................................................................... 17
5.22 Underskrifter ............................................................................................................... 18

6. Allmänna villkor ................................................................................................................ 19
6.1 Utgångspunkter ............................................................................................................ 19
6.2 Invånarnas val .............................................................................................................. 21
6.3 Ansvar och skyldigheter ............................................................................................... 23
6.4 Tillgänglighet ................................................................................................................. 26
6.5 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning .............................................................. 28

7. Uppdragsbeskrivning primärvård ................................................................................... 30
7.1 Vårduppdrag ................................................................................................................. 30
7.2 Geografiskt närområde ................................................................................................. 30
7.3 Öppettider ..................................................................................................................... 31
7.4 Jour ............................................................................................................................... 31
7.5 Läkare i beredskap ....................................................................................................... 32
7.6 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete .................................................... 32
7.7 Vårdsamordning ........................................................................................................... 33
7.8 Rådgivning .................................................................................................................... 34
7.9 Rehabilitering ................................................................................................................ 34
7.10 Habilitering .................................................................................................................. 34
7.11 Läkarmedverkan i barnhälsovård ............................................................................... 34
7.12 Psykisk hälsa .............................................................................................................. 35
7.13 Riskbruk, missbruk och beroende .............................................................................. 35
7.14 Läkarmedverkan i hemmet ......................................................................................... 35
Hembesök .......................................................................................................................... 35
Läkarmedverkan i hemsjukvården .................................................................................. 36
7.15 Läkarmedverkan i korttidsboenden och särskilda boendeformer ............................... 36
7.16 Läkarmedverkan i palliativ vård .................................................................................. 36
7.17 Vaccinationer .............................................................................................................. 37
4

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län

2017-09-19

7.18 Medicinsk fotvård ........................................................................................................37
7.19 Kostrådgivning ............................................................................................................37
7.20 Hälsoundersökning och vård av flyktingar och migranter ...........................................37
7.21 Utbildning ....................................................................................................................37
7.22 Systematiskt förbättringsarbete ..................................................................................39
7.23 Specialiserad psykiatrisk mottagning ..........................................................................39
7.24 Klinisk undervisningsvårdcentral .................................................................................39

8. Informationshantering ......................................................................................................40
8.1 Inledning ........................................................................................................................40
8.2 Informationssäkerhet.....................................................................................................40
8.3 Personuppgifter .............................................................................................................40
8.4 Verksamhetsdata ..........................................................................................................40
8.5 IT-infrastruktur ...............................................................................................................40
8.6 IT-system ......................................................................................................................41
8.7 Support och konsulttjänster ..........................................................................................42

9. Rapportering och uppföljning .........................................................................................43
9.1 Avtalsuppföljning ...........................................................................................................43
9.2 Uppdragsuppföljning .....................................................................................................43
9.3 Dialog ............................................................................................................................44
9.4 Fördjupad uppföljning....................................................................................................44
9.5 Revision ........................................................................................................................44
9.6 Redovisning ..................................................................................................................45

10. Ersättningsvillkor ............................................................................................................46
10.1 Budgetram ...................................................................................................................46
10.2 Ersättningsmodell ........................................................................................................46
10.3 Ersättning 2017 ...........................................................................................................47
10.4 Patientrelaterad ersättning ..........................................................................................48
10.5 Kvalitetsersättning .......................................................................................................51
10.6 Särskild ersättning .......................................................................................................52
10.7 Kostnader ....................................................................................................................54
10.8 Underlag för utbetalning ..............................................................................................56

5

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län

2017-09-19

1. Vårdval i Jönköpings län
1.1 Regionens vision
För ett bra liv i en attraktiv region.

1.2 Övergripande mål för vårdval
Utifrån regionens budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige mål,
uppdrag och ersättningsvillkor för den vård som drivs inom ramen för Lag om
valfrihetssystem (2008:962).
Detta är regionens övergripande mål för organisation och styrning av hälso- och
sjukvården enligt Lag om valfrihetssystem:
Stärker invånarnas inflytande genom att







invånarna väljer vårdgivare
vårdpengen följer invånaren
vårdgivaren går invånarnas val till mötes
redovisning av kvalitet och resultat är offentliga
vården ges med kontinuitet och bred kompetens
vården ges på lika villkor över hela länet

Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom att







stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus
sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling
utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens
stimulera mångfald av vårdgivare
delta aktivt i forskning och utveckling
handleda och utbilda studenter

Styr mot önskvärda resultat genom att








ge invånare med störst behov störst vårdpeng
premiera förebyggande arbete
stimulera samverkan och bidra till hälso- och sjukvårdssystemets utveckling
ha hög tillgänglighet
ge patientsäker vård
premiera högsta kvalitet i det kliniska omhändertagandet
stödja kostnadseffektiv vård
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2. Anvisningar för ansökan
2.1 Ansökan om godkännande
Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få driva vård inom vårdvalet.
Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda handlingar lämnas in
till beställaren (Region Jönköpings län).
En leverantör kan ansöka om godkännande för flera enheter. En ansökan ska lämnas per
enhet.
Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills det
aktuella vårdvalet upphör.

2.2 Ansökan och begärda handlingar
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och begärda
handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se).
För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets tecknande.
Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa registreringsbevis
utfärdat av Bolagsverket.
Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan om
nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn på
företrädare för sökanden och personnummer framgå.
Handlingar att bifoga ansökan:










registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige
Bolagsverket)
Anmälan enligt Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av
yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården (2007:23)
Intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen
(2010:659)
verksamhetsbeskrivning
CV för verksamhetschef/vd
CV för medicinskt ansvarig läkare
intyg om ansvarsförsäkring
finansieringsplan
referenser

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men regionen kan komma att ta ut eller
begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens ekonomiska förutsättningar.
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För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har utfört
uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art.
Regionen kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig om att sökanden har
den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets genomförande. Förfrågan
kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga (omfattande bland annat utbildning
och kompetens) samt kapacitet och resurser i förhållande till uppdragets omfattning.
Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt:




kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning
tidsperiod
kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att nå på
angivna telefonnummer och e-postadresser. Regionen förbehåller sig rätten att söka
egna referenser.
För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket och
kreditupplysning.
Med sin ansökan intygar sökanden att:
•
•
•

kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda
att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten
sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför driftstarten
har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten eller säga upp
avtalet

2.3 Offentlig handling
Inkommen ansökan är som regel offentlig handling. Om sökanden anser att någon del i
ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras. Beställaren
kommer att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en
specifik uppgift omfattas av sekretess.

2.4 Frågor om ansökan
Frågor om ansökan ställs till regionens inköpsavdelning via upphandlingsverktyget
Tendsign (www.tendsign.se).

2.5 Komplettering eller rättning av ansökan
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om begärda
underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas.
Regionen kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, felräkning eller
annat uppenbart fel i ansökan.
8
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3. Villkor för godkännande
3.1 Handlingar
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag enligt
anvisningarna.

3.2 Ekonomiska förutsättningar
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och tillgång till
resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll.
Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den angivna.
I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare information
styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten garanteras av
moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas ansökan och vara
undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet ska avse första avtalsåret.
Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska
förutsättningar.

3.3 Verksamhetsförutsättningar
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de efterfrågade
tjänsterna.
Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven utifrån
beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området.
Verksamhetschef
Sökanden ska vid avtalets start ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med de
lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från Socialstyrelsen och de allmänna råd som
gäller för hälso- och sjukvården.
Medicinskt ansvarig läkare
Medicinskt ansvarig läkare ska ha minst tre års erfarenhet av klinisk verksamhet inom
specialiteten allmänmedicin efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd
specialistutbildning. Medicinskt ansvarig läkare ska vara regelbundet kliniskt verksam
vid vårdenheten och där emellan vara tillgänglig för vårdenheten vid behov.
Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens.
9
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Lokaler
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler. Lokalerna
ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för vårdverksamhet. Lokalerna ska vara
fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets riktlinjer för tillgängliga lokaler.
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4. Beslut om godkännande
4.1 Villkor
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga villkor
som anges i detta förfrågningsunderlag vara uppfyllda.
Sökanden kommer inte att godkännas om:




sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt lag om
valfrihetssystem 7 kap § 1.
sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar
sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer visar
på förutsättningar att bedriva verksamheten

Sökanden kan komma att inte godkännas om:
•

•
•

•

sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag åt
beställaren, annat landsting eller annan uppdragsgivare och avtalet till följd av
brister i sökandens agerande sagts upp i förtid
sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag
sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål
för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller underkastats
näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om ovanstående
företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott som av
beställaren anser påverka förtroendet för vården

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för
sökanden.

4.2 Beslut om godkännande
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att komplett ansökan
inkommit till regionen.

4.3 Ingående av avtal
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören.

4.4 Verifiering inför driftstarten
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla förberedelser
samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven.
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad omfattning vid
angivet datum. Vid väsentliga brister äger regionen rätt att inte ingå avtal.
Leverantören äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av regionens beslut,
enligt ovan. Regionen däremot har rätt till ersättning från leverantören för kostnader
som beror på dennes brister.

4.5 Återkallande av godkännande
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger regionen rätt att
återkalla godkännande om inget avtal undertecknats.

4.6 Överklagande
Leverantören kan överklaga regionens beslut. Överklagan skickas till Förvaltningsrätten
i Jönköping inom tre veckor från det att underrättelsen om beslutet skickats.
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5. Mall för avtal enligt lag om valfrihetssystem
5.1 Avtalsparter
Beställare: Region Jönköpings län
Organisationsnummer: 232100-0057
Leverantör: <leverantörens namn>
Organisationsnummer: <organisationsnummer>

5.2 Avtalets omfattning
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av primärvård vid < namn och adress för
verksamheten>. Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal och ”Primärvård inom
vårdval i Jönköpings län”.

5.3 Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med
2018-12-31.
Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före driftstarten
äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal.
För det fall avtalet inte skriftligen sagts upp av endera part senast tolv månader före
avtalstidens slut förlängs avtalet med två (2) år i taget med tolv månaders
uppsägningstid.

5.4 Kontaktpersoner
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål.
Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress,
telefonnummer>
<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer>

5.5 Meddelanden
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson med
post, e-post eller fax.

5.6 Handlingars inbördes ordning
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna punkt
nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:
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Primärvård inom vårdval i Jönköpings län

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2017-09-19

skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
detta avtal med bilagor
Regionens eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
förfrågningsunderlag med bilagor
eventuella kompletteringar av ansökan
leverantörens ansökan

5.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och
regionens styrande dokument i form av exempelvis policy och riktlinjer,
överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Regionen ska tillhandhålla relevanta
styrande dokument.

5.8 Ersättningsvillkor
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 10 i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings
län”.

5.9 Underleverantör
Leverantören har möjlighet att anlita underleverantör för delar av uppdraget under
förutsättning att detta tydligt redovisas i ansökan. Det ska i ansökan redovisas för vilka
huvudsakliga områden som respektive underleverantör anlitas.
Då leverantören anlitar underleverantörer för delar av uppdraget gäller:
•
•
•
•

leverantören är alltid juridiskt ansvarig gentemot beställaren
skriftligt avtal ska finnas mellan leverantören och underleverantören och kunna
uppvisas för beställaren vid förfrågan
leverantör ansvarar för underleverantörens personal, lokaler, åtagande, fel och
brister med mera så som sitt eget åtagande
all kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell
underleverantör ska ställas till leverantören

5.10 Ansvarsförsäkring
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en egendoms-,
allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. Leverantörens
ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de försäkringar leverantören har
tecknat.

5.11 Skadestånd
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och alla
förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på
handlande. Leverantören ska hålla regionen skadeslös om skadeståndskrav väcks från
14
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tredje man direkt mot regionen som en följd av leverantörens handlande eller brist på
handlande.

5.12 Ändrade ägarförhållanden
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller eventuella
moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till regionen. På begäran av regionen
ska leverantören lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och om
leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. Regionens godkännande av den nya
ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet.

5.13 Överlåtelse
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan regionens skriftliga
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda
invånare/patienter om förändringen.

5.14 Ändringar i avtalet
Regionen har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. Regionen ska
omgående informera leverantören om ändrade villkor.
Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell kris,
ekonomiska omvälvningar eller om regionen tvingas utfärda besparingsbeting för
verksamhetsområdet.
Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar skriftligen
meddela regionen att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant meddelande inte
mottagits av regionen inom den angivna tidsfristen blir leverantören bunden av de
ändrade villkoren från och med den dag regionen angivit i ändringsmeddelandet, dock
tidigast 60 dagar efter det att ändringsmeddelandet är avsänt.
Om leverantören meddelar regionen att den inte accepterar de ändrade villkoren och
regionen vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, upphör avtalet att gälla tolv
månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under den återstående avtalstiden gäller
avtalet i sin lydelse före ändringarna.

5.15 Brister och sanktioner
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela avtalsperioden.
Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet.
Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från regionen. Om fel
och brister inte åtgärdas inom angiven tidsperiod har regionen rätt att hålla inne eller
reducera utbetalning av ersättning till leverantören till dess felet eller bristen är åtgärdat
i sin helhet.
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Om fel och brister efter åtgärd enligt föregående stycke inte åtgärdats inom angiven
tidsperiod har regionen rätt att utkräva vite av leverantören. Vitesbeloppet är maximerat
till 20 kronor per person som valt vårdenheten och månad per fel eller brist som inte
åtgärdas.
Åtgärdas inte fel och brister inom angiven tidsperiod har beställaren därutöver rätt att
säga upp avtalet enligt avsnitt 5.16.

5.16 Uppsägning av avtalet
Regionen har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla eller
säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet.
Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet
som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten. Vid
uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex månader.
Regionen har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören omfattas
av någon av de omständigheter som räknas upp i lag om valfrihetssystem 7 kap § 1
punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha uteslutits vid tilldelning av avtal.
Regionen har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören väsentligt
bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om leverantören grovt
åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt åsidosatt sina ekonomiska
skyldigheter mot myndighet eller regionen.
Regionen har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en direkt eller
indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i leverantörens företag, eller
att det bestämmande inflytandet över leverantörens företag förändras direkt eller
indirekt på ett sätt som regionen inte skäligen kan godta.
Regionen har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över delar eller
hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till förhållandena och
upprätthålla kontinuitet för berörda invånare.
Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan regionen även ha rätt till skadestånd.

5.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva verksamheten.
Begäran ska skriftligen lämnas till regionen senast sex månader innan verksamheten
upphör.
När ett avtal om att driva vårdcentral sagts upp bedömer Region Jönköpings län
situationen och beslutar utifrån vad som är långsiktigt bäst för invånarna.
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För att säkerställa närhet till hälso- och sjukvård i mindre orter kan regionen besluta att
en godkänd leverantör i samma kommun får ta över den aktuella vårdcentralen och
driver den som filial inom ramen för sitt befintliga avtal.
Regionens beslut ska innehålla villkor för filialens öppettider, vårdutbud, bemanning
och medicinteknisk utrustning utifrån vad som bedöms långsiktigt bäst för invånarna.
Regionen beslutar samtidigt om fördelning av geografiskt närområde och överföring av
invånarna som tidigare valt den övertagna vårdcentralen.
Beslut om eventuell nedläggning av en filial fattas i samråd med Region Jönköpings
län.

5.18 Force majeure
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet om
fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom
naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd,
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar åberopa
force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om uppkomst därav
och hålla part underrättad och meddela motparten när force majeure upphör.
För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har ingen
av parterna rätt till ersättning av den andra parten.

5.19 Tillämpning och tvister
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i sin
helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av parternas
utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i avtalet ska anses
ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl till motparten.
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

5.20 Efter avtalets upphörande
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med regionen kring hantering av
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i övrigt som
förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till stånd på ett
patientsäkert sätt.
Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information och
ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
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5.21 Bilagor




Avtal om sammanhållen journalföring och personuppgiftsbiträde
Avtal om informationsutlämning av HSA-information
Fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal

5.22 Underskrifter
Jönköping <datum>

<Ort, datum>

Region Jönköpings län

<Leverantör>

…………..………………….

…………………………….

<Namn Efternamn>

<Namn Efternamn>

<Titel>

<Titel>
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6. Allmänna villkor
6.1 Utgångspunkter
Antidiskriminering
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, Diskrimineringslagen
(2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud mot missgynnande
behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). Leverantören ska på begäran
redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera som vidtagits med anledning av
ovanstående.
Barnkonventionen
Leverantören ska följa FN:s barnkonvention och regionens riktlinjer som utgår från
denna.
Hållbar utveckling
Leverantören ska följa regionens Program för hållbar utveckling 2017-2020.
Leverantören ska samverka med regionen i miljöfrågor och redovisa hur verksamheten
systematiskt arbetar med att uppfylla relevanta mål enligt programmet.
Leverantören ska årligen beskriva:





verksamhetens betydande miljöaspekter och miljömål samt uppnådda resultat
roller och ansvar för att uppfylla regionens miljömål
hur miljöfrågor kommuniceras i verksamheten
hur verksamheten identifierar, inventerar och bedömer miljörisker

Information
Leverantören och regionen har ett ömsesidigt ansvar att samråda och informera om
verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till vård och service eller
samarbetet mellan leverantören och regionen.
Leverantören ska bland annat informera regionen om ändrade ägarförhållanden,
kapacitetsbrist samt byten av verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare och
underleverantörer.
Leverantören ska representeras på informationsmöten som regionen kallar till.
Kunskapsstyrd och kvalitetssäkrad vård
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete” (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt system
för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta.
Leverantörens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt
och bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett
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hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar,
faktabaserade beslut och samverkan för att säkra resultat tillsammans med andra
vårdgivare.
Leverantören ska följa regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och använda
regionens mallar för beslutstöd och vårdplaner.
Leverantören ska bidra med medarbetare till arbetsgrupper och delta i regionens arbete
med ständiga förbättringar av verksamheten och arbetet med regionens allmänna
kliniska kunskapsstöd Fakta.
Marknadsföring
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska vara
saklig och korrekt.
Patientens rättigheter
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter enligt
svensk lag. Det gäller bland annat rätten att snarast få en medicinsk bedömning av sitt
hälsotillstånd. Likaså rätt till information enligt patientlagen, självbestämmande och
delaktighet, fast vårdkontakt och fast läkarkontakt, inflytande över behandling,
behandlingsalternativ och hjälpmedel, ny medicinsk bedömning, val av utförare samt
deltagande i patientsäkerhetsarbete.
Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika
värde och för den enskilda människans värdighet.
Vården ska utformas i samråd med patienten. Leverantören ska ta vara på patientens och
närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården utifrån deras önskan och
förutsättningar.
Patientsäkerhet
L Leverantören ska följa patientsäkerhetslagen (2010:659) och
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) samt ha rutiner för registrering och hantering
av avvikelser. Leverantören ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt
patientsäkerhetslagen.
Leverantören ska
•
•
•

samverka med regionens chefläkare
samverka med andra leverantörer i ärenden som berör flera vårdgivare
bistå patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver för att fullgöra
sitt uppdrag

Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser med
mera som begärs vid granskning av enskilda ärenden.
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Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada enligt lex Maria. Leverantören kan få stöd från regionens lex Mariaansvariga.
Leverantören ska beakta regionens satsning ”Säker vård – alla gånger” inom de
områden som berör verksamheten. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om
dessa kunskapsområden.
Leverantören ska delta i för verksamheten relevanta risk- och händelseanalyser,
mätningar och regionens utbildningar i patientsäkerhet för chefer.
Samverkan
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom regionen,
kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, förordningar,
överenskommelser och regionens riktlinjer. Samverkan gäller enskilda patienters vård
men också planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt
kompetensutveckling.
Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem för
samverkan i Jönköpings län, Landstinget och Regionförbundet i Jönköpings län”.
Leverantören ska aktivt medverka till att skapa en sammanhållen vårdkedja så att
invånarna garanteras god vård. När leverantören själv inte kan tillgodose invånarnas
behov ska samverkan ske med andra vårdgivare, myndigheter och organisationer.
Samverkan mellan regionen och leverantörer organiseras i medicinska programgrupper
och regelbundna forum för information och dialog med verksamhetschefer. Medicinska
programgrupper består av representanter från regionen och leverantörer i privat och
regionens regi.
Medicinska programgrupper har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att följa
primärvårdens resultat, föreslå uppdragsförändringar, initiera och fastställa dokument i
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta, fördela uppdrag och utse
representanter i olika samverkansorgan.

6.2 Invånarnas val
Invånaren väljer vårdcentral
Vårdval är en överenskommelse mellan invånare och vårdcentralen. Invånaren åtar sig
att i första hand vända sig till den valda vårdcentralen och medger att regionen ger
ekonomisk ersättning till den valda vårdcentralen.
Alla som fyllt 18 år har rätt att välja vårdcentral.
För barn och ungdomar under 18 år väljer vårdnadshavaren. Barn och föräldrar kan
välja olika vårdcentraler.
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Invånaren är fri att söka vård på vilken vårdcentral som helst, och kan när som helst
välja en annan vårdcentral. Vårdvalet innebär att man väljer vårdcentral, inte läkare.
Däremot ska vårdcentralen erbjuda fast läkarkontakt.
Det finns inga begränsningar för hur många invånare som kan välja en vårdcentral.
Invånarnas val administreras av regionen. Invånaren väljer vårdcentral via 1177
Vårdguidens e-tjänster eller på regionens blankett för vårdval. Regionen registrerar
invånarens val. Ansvaret för invånarens vård övergår till den nya vårdcentralen så snart
valet registrerats.
Nyinflyttade och nyfödda
Regionen ansvarar för att nyinflyttade till länet och vårdnadshavare till nyfödda får
information om hur valet går till och vilka vårdcentraler som kan väljas. Regionen
ansvarar för att nyinflyttade och nyfödda registreras på en vårdcentral nära bostaden till
dess de gjort ett eget val.
Invånare som flyttar inom Jönköpings län
Invånare som flyttar inom Jönköpings län ansvarar själva för att välja en annan
vårdcentral, om de så önskar. Om man flyttar till ett särskilt boende kan man stanna
kvar hos sin nuvarande vårdcentral eller välja en annan.
Invånare med skyddade personuppgifter
Invånare med skyddade personuppgifter registreras inte på någon vårdcentral.
Anmälan av kapacitetsbrist
I en situation där många invånare under mycket kort tid väljer en vårdcentral kan
regionen bevilja leverantören uppskov att ta emot nya invånare under maximalt tre
månader. Villkor för uppskov är en skriftlig anmälan från verksamhetschefen att
eventuell kapacitetsbrist utgör en risk för patienternas säkerhet eller allvarliga
arbetsmiljöproblem.
I en sådan situation kan leverantören få hjälp av regionen att informera och hänvisa
invånare till en annan vårdcentral.
När en vårdcentral upphör
När en vårdcentral upphör överförs invånarna som är registrerade på vårdcentralen
tillfälligt till regionens vårdvalsenhet.
Regionen ansvarar för att informera berörda invånare om rätten att välja en ny
vårdcentral. Invånare som inte väljer ny vårdcentral inom angiven tid registreras på en
vårdcentral nära bostaden.
Senast tre månader efter att vårdcentralen upphört fördelar regionen ansvaret för den
tidigare vårdcentralens geografiska närområde till befintliga och eventuella nya
godkända vårdcentraler inom kommunen.
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6.3 Ansvar och skyldigheter
Allvarlig händelse och katastrofberedskap
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för katastrofmedicinsk beredskap.
Vid allvarlig händelse ska leverantören följa regionens direktiv från tjänsteman i
beredskap (TIB) och regional sjukvårdsledare. Leverantören ska kunna ta emot lindrigt
skadade, oskadade och personer i behov av krisstöd.
Leverantören ska upprätta en plan för allvarlig händelse. Planen ska innehålla
larmrutiner, telefonnummer till närboende personal som kan öppna vårdcentralen på
jourtid samt reservrutiner för telefoni- och IT-störningar. Uppgifterna ska uppdateras
och meddelas regionens beredskapschef senast 1 december varje år.
Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning tillsammans med andra
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att en fortsatt verksamhet kan bedrivas
även i kritiska lägen.
Hjälpmedel och förbrukningsmateriel
Leverantören ska förskriva hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och
sjukvårdsmaterial samt näringsprodukter enligt regionens riktlinjer och gällande avtal
och överenskommelser. Leverantören ska informera brukare och anhöriga om
hjälpmedel och eventuella avgifter.
Leverantören ska använda hjälpmedelcentralen, upphandlade sortiment och IT-stöd för
beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa förbrukningsoch sjukvårdmaterial från länsförsörjning.
Insyn
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att regionen enligt
kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål och behov av insyn i hur
uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet
strider mot lag eller annan författning.
Intyg
Leverantören ansvarar för att utfärda vårdintyg, rättsintyg, dödsbevis, utlåtande till
Försäkringskassan och andra patientrelaterade intyg via regionens IT-stöd.
Läkemedel
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt med ett
helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. Leverantören ska följa
läkemedelskommitténs rekommendationer för förskrivning och medverka till att
regionens mål för läkemedelsförskrivning uppfylls.
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och hantering av
läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en gång per år
genomgå en extern kvalitetsgranskning.
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Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell
läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid
ordinationsförändringar.
Leverantören ska använda Pascal som ordinationsverktyg för patienter med maskinell
dosdispensering. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt regionens riktlinjer.
Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation och
diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under sökordet
”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod anges på receptet.
Leverantören ska minst en gång om året analysera, kommentera och rapportera sin
förskrivning av antibiotika med hjälp av regionens uppföljningsrapporter och eventuellt
ytterligare underlag från läkemedelskommittén eller Strama. Leverantören ska avsätta
tid för samtliga läkare samt sjuksköterskor i telefonrådgivningen att delta i ett årligt
uppföljningsmöte om enhetens förskrivning av antibiotika.
Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt.
Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer mellan medarbetare i
den offentliga hälso- och sjukvården och läkemedelsföretagen och principer för kliniska
prövningar. Leverantören ska även följa regionens riktlinjer ”Bisysslor och andra
engagemang inom läkemedelsområdet”.
Medicinsk service/diagnostik
Leverantören kan teckna avtal med regionens enheter för medicinsk service eller annan
underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av Swedac eller har
motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier i egen regi ska vara ackrediterade
av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. Kvalitetssäkrad laboratorieservice i
egen regi kommer att följas upp vid revision utförd av personal från ackrediterad
laboratorieverksamhet.
Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt regionens
specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi,
nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk
immunologi, medicinsk radiologi och transfusionsmedicin.
Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region
Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra rutiner
kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk service.
Medicinteknisk utrustning
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret i sin verksamhet.
Leverantören ska ha den utrustning som behövs för uppdraget och ansvarar för att
utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav på tillgänglighet,
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prestanda och kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter om användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1).
Obligatorisk utrustning: EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, dermatoskop,
spirometer, defibrillator, bladderscan, blodtrycksmätare för utlåning och alkomätare.
Patientjournal
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournaler enligt gällande lagar och
förordningar. Leverantören ska registrera diagnoser och vårdkontakter i patientjournalen
enligt regionens riktlinjer, terminologi, struktur, rutinbeskrivningar, och mallar.
Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i patientdatalagen
(2008:355), personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105). Privata vårdgivare är
personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne ensam ska bestämma ändamålen med,
och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Leverantören ska följa regionens riktlinjer och anvisningar för sammanhållen
journalföring. Regionen tecknar särskilt avtal avseende sammanhållen journalföring,
inklusive den nationella patientöversikten, med privata vårdgivare.
Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan vårdgivare
och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. Leverantören ska
lämna ut kopior av patientjournal enligt regionens regler.
Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer och praxis för
registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att personalen har den
kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att ersättningen inte baseras på
felaktig registrering av diagnoskoder.
Patientskadeförsäkring
Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring.
Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF).
Patientförsäkringen gäller vi personskada i samband med hälso- och sjukvård och att
skadan hade varit möjlig att undvika.
Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande sannolikhet
orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse.
Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för
handläggning av anmälda ärenden.
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Sjukskrivning
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjukskrivning och använda
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.
Smittskydd
Leverantören ska utan dröjsmål anmäla smittsamma sjukdomar via SmiNet, samt följa
Smittskyddslagen (SFS 2004:168), Smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) och
regionens riktlinjer för smittskydd.
Leverantören ska i samarbete med smittskyddsenheten upprätta en handlingsplan vid
utbrott av smittsamma sjukdomar på förskolor, skolor och arbetsplatser inom sitt
geografiska närområde. Vid utbrott av smittsamma sjukdomar ska leverantören ta
prover, kontrollera, smittspåra, behandla och remittera patienter. Leverantören med
ansvar för ett särskilt boende eller anläggningsboende ansvarar för boendets smittskydd,
provtagning, behandling och remittering.
Leverantören ansvarar för provtagning av enskilda personer som valt vårdcentralen i
samband med smittspårning av till exempel tarmsjukdomar, multiresistenta bakterier,
STI-sjukdomar eller stick- och skärskador.
Vårdhygien
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg
(2015:10), regionens vårdhygieniska riktlinjer och instruktioner inklusive rutiner för
MRB-screening. Leverantören ska bland annat registrera, följa upp och analysera
vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt
åtgärda avvikelser. Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av
medicinteknisk utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen.

6.4 Tillgänglighet
Filial
För att tillgodose invånarnas behov av nära vård kan leverantören ansöka om att bedriva
en del av sin verksamhet vid en filial på annan adress. Med filial menas en
underavdelning till leverantörens huvudmottagning i annan lokal än där
huvudmottagningen finns.
Verksamheten får starta när regionen verifierat och godkänt filialen.
En filial ska drivas av samma organisation eller företag som driver huvudmottagningen.
Filialen är alltid knuten till huvudmottagningen, och verksamhetschefen för
huvudmottagningen är verksamhetschef också för filialen.
Leverantören ansvarar för att patienter med behov av vård som inte kan ges på filialen
erbjuds den vården på huvudmottagningen. Om filialen inte har öppet i samma
omfattning som huvudmottagningen ska leverantören se till att patientens behov av vård
erbjuds på huvudmottagningen under ordinarie öppettider.
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Leverantören ansvarar för att det tydligt framgår att filialen är en underavdelning till
huvudmottagningen. Filialer är inte valbara och tas därför inte med i regionens
förteckning över valbara vårdcentraler.
Vård vid en filial rapporteras och ska kunna följas upp på samma sätt som vård på
huvudmottagningen.
Om verksamheten vid en filial omfattar mer än 5 000 läkarbesök per år ska
verksamheten vid filialen uppfylla samma krav som leverantörens huvudmottagning.
E-hälsa
Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-tjänster
enligt regionens riktlinjer:








kontaktkort på 1177 Vårdguiden
bokning av akuta och planerade besök enligt regionens basutbud för webbtidbok
förnyelse av recept och hjälpmedel
rådgivning
journalen via nätet
påminnelser via SMS
stöd och KBT-behandling via Internet

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt regionens beslut.
Distansbesök
Leverantörer som erbjuder distansbesök ska följa regionens riktlinjer för
informationssäkerhet och digitala vårdmöten.
Patienten ska vara identifierad, och det ska vara tydligt för patienten vem som är
vårdgivare och vad besöket kostar.
Besöket ska vara kvalificerad sjukvård enligt Socialstyrelsens definition, föregås av
bedömning av vårdnivå och rätt vårdinstans, dokumenteras i patientens journal och
registreras enligt regionens riktlinjer.
Remisser utifrån distansbesök ska utformas enligt regionens riktlinjer.
Information till invånare
Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten drivs på uppdrag av
regionen enligt lag om valfrihetssystem.
Leverantören ska leverera kontaktuppgifter till vårdcentralens kontaktkort på 1177
Vårdguiden enligt regionens riktlinjer ”Kontaktuppgifter för hälso- och sjukvården”.
Leverantören ska följa regionens riktlinjer inom informationsområdet och standard för
kallelser. Leverantören ska medverka i regionens informationskampanjer.
Leverantörens webbplats ska uppfylla grundläggande krav på tillgänglighet.
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Remisser
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter
inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (2004:11), regionen riktlinjer och
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Leverantören ansvarar för att diagnostik och behandling som ligger inom det
allmänmedicinska kompetensområdet är gjorda och att tillräcklig information bifogas
remissen när en patient behöver remitteras vidare.
Sjuk- och behandlingsresor
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjuk- och behandlingsresor.
Telefon
Leverantören ansvarar för att invånarna enkelt kan kontakta vårdcentralen via telefon
enligt vårdgarantin och regionens krav på öppettider.
Leverantören kan teckna avtal med regionen om telefonitjänster med tillhörande
stödsystem. Leverantörer som inte använder regionens telefonitjänster ska leverera
verksamhetsdata för uppföljning enligt regionens specifikationer.
Tolk
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller kan
uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, dövblinda, gravt
hörselskadade och talskadade personer.
Vårdgaranti
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantins krav på
tillgänglighet. Leverantören ska uppfylla de högre krav på tillgängligheten som beslutas
av regionfullmäktige.

6.5 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning
Arbetsgivaransvar
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler som
gäller för arbetsmarknaden.
Bemanning och kompetens
Vårdcentralen ska ha minst två läkare, med allmänmedicinsk specialitet som bas, och en
bemanning som säkerställer kontinuiteten i verksamheten.
Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning för att
säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt.
Leverantören ansvarar för att chefer och personal får den fortbildning som behövs för
att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård.
Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens.
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Forskning och utveckling
Leverantören ska delta och samverka i klinisk forskning och utvecklingsarbete på
vetenskaplig grund som berör verksamheten. I tillämpliga fall ska leverantören delta i
interaktiv forskning.
Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete och vetenskaplig forskning.
Leverantören ska informera regionen om vilka forskningsprojekt som bedrivs inom
verksamheten. Regionen är huvudman för forskningsprojekten.
Leverantören kan få tillgång till regionens infrastruktur för forskning som exempelvis
handledning, statistikkonsultationer och bibliotekstjänster.
Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra
organisationer. Vid bedömning av forskningsansökningar jämställs vårdcentraler i
privat och regionens regi. Samma kvalitetskrav och prioriteringsordning gäller.
Meddelarfrihet och meddelarskydd
Personal vid privat drivna vårdcentraler ska omfattas av samma meddelarfrihet och
meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig verksamhet.
Socialförsäkringsavgifter
Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av
socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter.
Tystnadsplikt och sekretess
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de som
ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta gäller
även icke hälso- och sjukvårdspersonal.
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7. Uppdragsbeskrivning primärvård
7.1 Vårduppdrag
Primärvården är den genuina basen i hela hälso- och sjukvårdssystemet och regionens
mål är att huvuddelen av invånarnas konsumtion av öppen hälso- och sjukvård sker i
primärvården.
Vårdcentralen är förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har
behov av hälso- och sjukvård under hela livet.
Uppdraget, som förutsätter multiprofessionell samverkan i team, består av planerad och
oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad,
rehabilitering, habilitering och uppföljning för invånare som valt vårdcentralen.
Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos
alla som vänder sig till vårdcentralen. Leverantörens läkare ska göra hembesök när
patientens tillstånd kräver det.
Leverantören ska identifiera, lära känna och aktivt hålla kontakt med invånarna som valt
vårdcentralen i syfte att stärka invånarnas förmåga att i högre utsträckning själva kunna
påverka och hantera sin hälsa. I uppdraget ingår även att aktivt bidra till förnyelse och
utveckling av innovativa arbetsformer i samverkan med andra samhällsaktörer.
Vårdcentralen har en ledande roll som samordnare av invånarnas vårdbehov.
Leverantören ska aktivt medverka till en väl sammanhållen vårdkedja när patienten har
behov av annan kompetens än den som vårdcentralen kan erbjuda.
Leverantören ska erbjuda fast läkarkontakt och organisera verksamheten så att de mest
sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses. Det gäller framför
allt äldre invånare och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar och
funktionsnedsättning.

7.2 Geografiskt närområde
Regionen fördelar ansvar för geografiska närområden till godkända leverantörer.
Fördelningen av närområden bygger på kommunernas system med nyckelkodsområde.
Leverantören ansvarar för att medverka inom ett antal samhällsviktiga funktioner i sitt
geografiska närområde enligt respektive avsnitt i ”Primärvård inom vårdval i
Jönköpings län”. Leverantören ska bistå polis och andra myndigheter enligt regionens
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.


Vid dödsfall i hemmet (undantaget äldreboende och korttidsboende, där
särskilda regler gäller) vardagar 08:00-17:00 ansvarar listningsansvarig
vårdcentral för läkarmedverkan.
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Vid dödsfall utanför hemmet och sjukhus vardagar 08:00-17:00 ansvarar
vårdcentralen med geografiskt ansvar för platsen där kroppen påträffats för
läkarmedverkan.
Vid dödsfall utanför sjukhus vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördagar,
söndagar och helgdagar ansvarar primärvårdens bakjour för läkarmedverkan.

När nya vårdcentraler etableras eller när en vårdcentral upphör reviderar regionen
ansvaret för geografiska närområden utifrån den nya situationen. En sådan revision
påverkar inte invånarens val.

7.3 Öppettider
Vårdcentralen ska vara öppen för akuta och planerade besök samt vara tillgänglig för
tidsbokning, rådgivning, bedömning och prioritering av vårdbehov under vardagar
08:00-17:00, minst 36 timmar per vecka året om med undantag för nationella helgdagar.
Om vårdcentralen är stängd under vardagar 08:00-17:00 ska den som ringer få
information om öppettider och hänvisning till en närliggande vårdcentral som
vårdcentralen har skriftligt avtal med.
Vårdcentraler som har öppet mer än 08:00-17:00 vardagar kan få särskild ersättning.

7.4 Jour
Jourcentral
Leverantörerna ansvarar tillsammans för länets tre jourcentraler:




Eksjö (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda)
Jönköping (Habo, Jönköping, Mullsjö)
Värnamo (Gislaved, Gnosjö Vaggeryd, Värnamo)

Jourcentralerna ska vara öppna vardagar klockan 17:00-22:00, lördag, söndag och
helgdag klockan 10:00-22:00.
Vårdcentralerna i respektive jourområde bemannar jourcentralen i proportion till hur
många av vårdcentralens invånare som besökt jourcentralen. Bemanningen består av de
kompetenser som behövs för att klara av jourverksamheten och det medicinska
ledningsansvaret.
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för jourcentraler. 90 procent av besöken ska
klaras av inom två timmar.
Regionens 1177 Sjukvårdsrådgivning har telefonrådgivning dygnet runt. Under jourtid
ansvarar 1177 Sjukvårdsrådgivning för all telefonrådgivning och tidsbokning. Ansvaret
för tidsbokningen på jourcentralen kan komma att förändras under 2017.
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Verksamhetschef och ansvarig vårdcentral
Regionen utser lex Maria-ansvarig läkare, verksamhetschefer och ansvariga
vårdcentraler för jourcentralerna.
Verksamhetschefen ansvarar för jourcentralens bemanningsschema, beställning av
läkemedel och förbrukningsmaterial, jourcentralens systematiska patientsäkerhetsarbete,
ledningssystem och rutiner samt dialogen med verksamhetscheferna för vårdcentralerna
inom jourområdet.

7.5 Läkare i beredskap
Utöver bemanningen för jourcentralen ska leverantören ha läkare i beredskap vardagar
klockan 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och helgdag. Bemanningen av
läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många invånare som valt vårdcentralen
inom respektive jourområde.
Läkare i beredskap ska utifrån medicinskt behov göra hembesök hos patienter i
hemsjukvården, både på korttidsboende, särskilda boenden samt i eget boende. Läkare i
beredskap ska även göra akuta vårdintygsbedömningar och utfärda dödsbevis.

7.6 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser ska anpassas
efter individens förutsättningar och behov. Särskild uppmärksamhet ska ges grupper och
individer med ökad risk för ohälsa.
Leverantören ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen
och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från befolkningsgrupper med störst
behov.
Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska vara väl underbyggt och ha
tydliga mål. Insatserna ska bygga på evidensbaserad forskning i de fall sådan finns.
Regionen uppmuntrar innovation och insatser där flera aktörer samverkar för invånarnas
hälsa.
Levnadsvanor
Leverantören ska lägga stor vikt vid invånarnas tobaksbruk, riskkonsumtion av alkohol,
fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor enligt regionens allmänna kliniska
kunskapsstöd Fakta. Levnadsvanor, biologiska riskmarkörer och åtgärder ska
dokumenteras.
Hälsosamtal
Leverantören ska erbjuda och genomföra hälsosamtal med alla invånare som fyller 40,
50, 60 och 70 år genom personlig kontakt enligt anvisningar för hälsosamtal.
Identifierade invånare med risk för ohälsa ska erbjudas råd, stöd och behandling enligt

32

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län

2017-09-19

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och regionens allmänna
kliniska kunskapsstöd Fakta.
Vårdprevention
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för prevention av fallskador, trycksår,
undernäring och ohälsa i munnen.
Läkemedelsgenomgångar
Leverantören ska aktivt erbjuda alla vårdtagare över 75 år med kroniska sjukdomar och
läkemedelsbehandling minst en årlig enkel läkemedelsgenomgång enligt
Socialstyrelsens riktlinjer och läkemedelskommitténs riktlinjer för läkemedelshantering.
Vid behov ska leverantören genomföra fördjupad läkemedelsgenomgång.

7.7 Vårdsamordning
Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare med
kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt ansvar att
hålla kontinuerlig kontakt med de invånarna som valt vårdenheten och är i behov av
samordning.
Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare.
Vårdsamordnarna ska:









stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes vård och
omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens behov
vara anträffbar på särskilt direktnummer vardagar klockan 08:00-17:00 för
patienter med behov av samordning, närstående och vårdpersonal
samordna läkarbesök i hemmet vid behov och i förebyggande syfte i samverkan
med kommunal hälso- och sjukvård
vara patientens fasta vårdkontakt och samordna vårdplaneringsprocessen vid inoch utskrivning från sjukhus
aktivt delta i vårdplanering vid andra tillfällen än vid utskrivning från sjukhus
dokumentera patientens samordnade individuell plan (SIP) i Cosmic
utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning
medverka i nätverksträffar för vårdsamordnare

Leverantören får särskild ersättning för vårdsamordnarens arbete med samordnad
vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus och andra situationer där detta
behövs.
Övergripande vårdsamordnare
Regionen tecknar avtal med och ersätter leverantörer med ett övergripande ansvar för
stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare.
Leverantörens övergripande vårdsamordnare ska:
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stödja, samordna och informera vårdcentralernas vårdsamordnare
aktivt delta i utvecklingen av vården av de mest sjuka i samverkan med
primärvården, den specialiserade vården och kommunerna
ta tillvara och uppmuntra medverkan och dialog med patient- och
anhörigföreningar

7.8 Rådgivning
Vårdcentralen ska vara tillgänglig för sjukvårdsrådgivning under sin öppettid. Den som
ringer ska kunna välja att bli uppringd samma dag. När vårdcentralen är stängd ska den
som ringer kunna välja att bli uppringd av vårdcentralen nästkommande vardag eller bli
kopplad till 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

7.9 Rehabilitering
Leverantören ansvarar för att invånarna har tillgång till rehabiliteringsinsatser i form av
bedömning, utredning, träning och behandling enligt villkor 3 i överenskommelsen om
en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, nationella
riktlinjer och regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Vårdcentralen ska ha
rehabkoordinator och tillgång till den rehabiliteringskompetens som anges i riktlinjer
och styrdokument.
Rehabilitering ska vara en naturlig del i vårdcentralens vårdprocesser och bidra till att
invånare med sjukdom eller skada når och behåller bästa möjliga funktion och förmåga
och ges förutsättningar för delaktighet i samhällslivet.
Vårdenheten ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att sjukdom
utvecklas, upptäcka tidiga tecken på försämring och genomföra insatser som syftar till
att patienten inte ytterligare försämras vid funktions- eller aktivitetsnedsättning.
Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut och sjukgymnast
enligt ”Avtal mellan regionen och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av
skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende” (KomHem).

7.10 Habilitering
Leverantören ansvarar för att invånarna, som valt vårdcentralen, som har en medfödd
eller tidigt förvärvad skada får habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå enligt regionens
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Leverantören ska samverka med
habiliteringscentrum i de fall invånaren har kompletterande insatser från
habiliteringscentrum.

7.11 Läkarmedverkan i barnhälsovård
Leverantören kan teckna avtal med barnhälsovården om läkarmedverkan enligt det
nationella barnhälsovårdsprogrammet. Leverantörer som tecknar avtal med
barnhälsovården om läkarmedverkan kan få särskild ersättning.
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7.12 Psykisk hälsa
Leverantören ska erbjuda stödsamtal samt bedöma, utreda och behandla lätt till måttlig
psykisk ohälsa som inte kräver psykiatrisk specialistvård.
Leverantören ska arbeta med att bevara och förbättra invånarnas psykiska hälsa. Insatser
och arbetssätt ska anpassas så att de motsvarar patienters olika behov enligt regionens
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Leverantören ska erbjuda insatser från ett psykosocialt team enligt dokumenten
”Huvudriktlinjer för samverkan mellan primärvård och psykiatri”, ”Vårdriktlinjer för
samverkan mellan psykiatri och primärvård för vuxna” och ”Överenskommelse mellan
kommunerna i Jönköpings län och regionens i Jönköpings län om samarbete kring
personer med psykisk funktionsnedsättning”.
För invånare med behov av insatser från flera huvudmän ska vårdcentralen medverka
till att en samordnad individuell plan (SIP) upprättas.
Leverantören kan få kvalitetsersättning för god tillgänglighet till psykosocialt team.

7.13 Riskbruk, missbruk och beroende
Leverantören ska följa nationella riktlinjer för riskbruk eller missbruk av alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel och
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Leverantören ska samverka med kommunen och specialistvården enligt framtagna
lokala överenskommelser och regionens överenskommelse med länets kommuner –
”Överenskommelse om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika,
andra beroendeframkallande medel eller dopningsmedel”.
Leverantören ska ha legitimerad personal, socionom inom hälso- och sjukvård eller
underleverantörsavtal i den utsträckning som krävs för att klara behandlingskraven för
de invånare som valt vårdcentralen. Personalen ska ha kompetens inom missbruk och
beroende motsvarande regionens särskilda utbildning.

7.14 Läkarmedverkan i hemmet
Hembesök
Leverantören ska bemanna och avsätta tid för läkare att göra planerade och akuta
hembesök när invånarens tillstånd kräver det. Kvällar, helger och nätter ansvarar läkare
i beredskap för läkarinsatser i hemmet via jourcentralen.
Sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård kan vid behov och i samverkan med
vårdcentralens läkare göra planerade och oplanerade besök i hemmet hos patienter som
inte är inskriven i hemsjukvård.
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Leverantören kan få särskild ersättning för fysiska läkarbesök hos patienter som inte är
inskrivna i hemsjukvård.
Läkarmedverkan i hemsjukvården
Leverantören ska bemanna och avsätta tid för läkarmedverkan i hemsjukvården för
invånare som valt vårdcentralen. Ansvaret definieras i ”Avtal om läkarmedverkan i
hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län” och regleras i lokala avtal
mellan leverantören och kommunen.
När patientens tillstånd kräver det ska läkarna tillsammans med sjuksköterska i
kommunal hälso- och sjukvård göra planerade och akuta hembesök hos patienter
inskrivna i hemsjukvården. Kvällar, helger och nätter ansvarar läkare i beredskap för
läkarinsatserna via jourcentralen.
Leverantörens läkare ingår i kommunens hemsjukvårdsteam. Läkarna ska ha kännedom
och kunskap om vilka invånare som är registrerade i hemsjukvården. Läkarna ska aktivt
bedöma invånarnas behov av hemsjukvård och initiera registrering i hemsjukvård.
Leverantören kan få särskild ersättning för fysiska läkarbesök hos patienter inskrivna i
hemsjukvård.

7.15 Läkarmedverkan i korttidsboenden och särskilda boendeformer
Kommunen väljer vilka leverantörer man vill teckna avtal med om läkarmedverkan i
korttidsboenden och särskilda boendeformer. Ansvaret definieras i ”Avtal om
läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län”.
Leverantören har rätt att tacka nej till avtal med kommunen för boenden utanför
leverantörens geografiska närområde.
Leverantörer som har avtal med kommunen ska ge övergripande råd i medicinska frågor
och vara ett konsultativt stöd. Leverantören ska även göra avgränsade insatser av
enklare medicinsk karaktär när patientansvarig läkare inte behöver kallas in.
Kommunen ansvarar för utbildning och kompetensutveckling för sin personal.
Leverantörer med avtal ska medverka i utbildningen när det behövs läkarkompetens.
Sjuksköterskors rätt att vid enstaka tillfällen ge läkemedel utan föregående
läkarordination regleras i ”Generella direktiv för läkemedel i akutförråden på särskilda
boenden i Jönköpings län”.

7.16 Läkarmedverkan i palliativ vård
Leverantören ska ha god kännedom och kunskap om vilka patienter som är registrerade
i palliativ vård. Leverantören ansvarar för läkarmedverkan i palliativ vård enligt
regionens processbeskrivning för palliativ vård.
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Leverantören ansvarar för den allmänna palliativa vården i samverkan med kommunens
hälso- och sjukvård, inklusive efterlevnadsamtal och registrering i Svenska
palliativregistret. Patienter i palliativ vård med komplexa symtom eller patienter vars
livssituation medför särskilda behov kan remitteras till länets specialiserade vårdenhet
enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

7.17 Vaccinationer
Leverantören ansvarar för vaccinationer enligt regionens riktlinjer. Vaccinationer ska
dokumenteras i Svevac.

7.18 Medicinsk fotvård
Leverantören ska erbjuda medicinsk fotvård enligt regionens allmänna kliniska
kunskapsstöd Fakta.

7.19 Kostrådgivning
Leverantören ska erbjuda kostrådgivning enligt regionens riktlinjer.

7.20 Hälsoundersökning och vård av flyktingar och migranter
Leverantören ska inom sitt geografiska närområde erbjuda hälsoundersökning till
flyktingar och migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd enligt
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd för flyktingar och migranter
samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd med behov av akut, omedelbar vård
eller behov av vård som inte kan anstå.

7.21 Utbildning
Leverantören ska tillhandahålla utbildningsplatser för AT/ST-läkartjänstgöring, praktisk
tjänstgöring för psykologer (PTP), utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) för studenter från universitet och högskolor samt praktikplatser för elever på
gymnasieprogram, yrkesutbildningar, grundskola och PRAO. Leverantören ansvarar för
att dessa uppdrag håller den kvalitet och den inriktning som följer examenskrav för
respektive utbildningsprogram och överenskomna kvalitetskrav på handledarkompetens.
Leverantören ska aktivt samverka med berörda funktioner som regionens studierektorer
och samordningsansvariga för VFU.
Leverantören får ersättning för verksamhetsförlagd utbildning enligt avtal.
Studenter och elever
Leverantören ska följa de avtal som regionen har med universitet och högskolor,
gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare för att ta emot och
handleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning och fältstudiedagar. Med
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verksamhetsförlagd utbildning menas såväl sammanhängande perioder av utbildning på
vårdcentralen som kortare moment.
Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal och
kursplaner samt ansvara för att de håller den kvalitet och inriktning som följer av
examenskraven för respektive utbildning och överenskomna krav på
handledarkompetens
Specialistutbildning (ST) för läkare
Regionen har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Regionen kan uppdra till av
regionen godkänd leverantör att fullgöra hela eller delar av utbildningen.
Regionen utser och finansierar studierektorer för ST-läkare. Regionens studierektorer
ska verka för en hög utbildningskvalitet. Studierektorerna är ett stöd för
verksamhetschefer, handledare och ST-läkare.
Leverantörens ansvar
Leverantören ska för utbildningsuppdraget ha minst två verksamma specialister inom
allmänmedicin. En av dessa ska vara utsedd handledare och ha genomgått regionens
handledarutbildning. För att vara handledare krävs minst fem års klinisk tjänstgöring
efter läkarlegitimation. Leverantören ska aktivt samverka med regionens studierektorer
och huvudhandledare samt upprätta ett av studierektorn godkänt ST-kontrakt.
Leverantören ska ha tillräcklig utrustning för utbildningsuppdraget, det vill säga
medicinskteknisk utrustning enligt avsnitt 3.3 samt ögonmikroskop/spaltlampa och
öronmikroskop.
Leverantören står för alla kostnader som är förenade med ansvaret för en ST-läkare.
Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska vara
tillsvidare och leverantören avlönar ST-läkaren under hela specialisttjänstgöringen.
Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen med placering inom sluten sjukvård ska
eventuella jourer avlönas av den organisation där ST-läkaren tjänstgör.
Regionen ger även möjlighet till forsknings-ST inom primärvården med central
finansiering.
Allmäntjänstgöring (AT) för läkare
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska tjänstgöring inom allmänmedicin ingå i läkarnas
allmäntjänstgöring. Regionens studierektorsorganisation samordnar AT-tjänstgöringen
och kommer överens med leverantörerna om uppdrag att ansvara för AT-läkares
tjänstgöring inom allmänmedicin. Tjänstgöringen ska ske enligt gällande lag och
Socialstyrelsens föreskrifter.
Primärvårdens AT-läkare är anställda av regionen och får sin lön från regionen under
hela tjänstgöringen inom allmänmedicin. Eventuella jourer betalas av den organisation
där AT-läkaren tjänstgör.
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Fortbildning av läkare med läkarexamen från EU- eller EES-land
Regionen tecknar avtal med leverantörer om fortbildning av läkare med läkarexamen,
från EU eller EES-land, som fått automatisk specialistkompetens i allmän medicin i
Sverige i samband med ansökan om svensk legitimation. Fortbildningen får pågå i två
år, men i särskilda fall kan en längre period godkännas.
Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)
Regionens studierektor för praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) samordnar och
ansvarar för det PTP-program som samtliga, i länet anställda, PTP-psykologer deltar i.
Tjänstgöringen sker enligt gällande lag och Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk
tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34 M).
Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för PTP-psykologer.

7.22 Systematiskt förbättringsarbete
Leverantören ska systematiskt förbättra sin verksamhet. Förbättringsarbetet ska utgå
från invånarnas behov och bör i första hand fokusera på medicinsk kvalitet,
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter eller följsamhet till nationella
och lokala riktlinjer.
Leveratören kan få kvalitetsersättning för ett godkänt genomfört och redovisat
förbättringsarbete enligt regionens riktlinjer. Redovisningen av förbättringsarbetena sker
i samband med regionens årliga kvalitetskonferens för primärvården.

7.23 Specialiserad psykiatrisk mottagning
Godkända leverantörer ska kunna ansöka om ett särskilt uppdrag att driva specialiserad
psykiatrisk öppenvårdsmottagning inklusive utredning och behandling av
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Uppdragets omfattning och villkor fastställs
av regionfullmäktige.

7.24 Klinisk undervisningsvårdcentral
Godkända leverantörer ska kunna ansöka om ett särskilt uppdrag att driva klinisk
undervisningsvårdcentral i Jönköpings län från omkring 2020. Uppdragets omfattning
och villkor fastställs av regionfullmäktige.

39

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län

2017-09-19

8. Informationshantering
8.1 Inledning
Leverantören ska följa tillämpliga delar av regionens policy och riktlinjer för IT. Varje
vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och hälso- och sjukvårdens
adressregister (HSA).

8.2 Informationssäkerhet
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta patientens
rätt till integritet.
Leverantören ska ansluta sig till regionens säkerhetslösningar för tillgång till IT-tjänster.
Leverantören ska följa regionens policy och riktlinjer för informationssäkerhet.
Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det personliga
ansvaret att följa riktlinjerna.
All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt
regionens riktlinjer.

8.3 Personuppgifter
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning.
Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom
leverantörens organisation.

8.4 Verksamhetsdata
Leverantören ska kontinuerligt registrera vårdkontakter enligt Regionens riktlinjer och
vid angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data för uppföljning och
fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa Socialstyrelsens och
regionens riktlinjer för registrering av diagnos- och åtgärdskoder.
Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning som
bedrivs av regionanställd eller forskare som regionen samarbetar med.
Leverantören ska vid kommunikation med regionen eller andra vårdgivare använda
definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av regionen.
Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för hantering
av information vid verksamhetsövergång.

8.5 IT-infrastruktur
Regionen levererar en kommunikationslösning mot regionens datornätverk inklusive
nätverksutrustning. Hårdvara som används för kommunikation med regionens IT40
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system får inte användas för extern kommunikation på annat sätt än genom regionens
brandvägg.
Leverantören ansvarar för det interna fastighetsnätet för data och telefoni inklusive
förbindelsen mellan avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska
följa regionens standard för kabelsystem.
Till filialer kan regionen leverera annan IT-uppkoppling än för huvudmottagningen.
Leverantören ska bara använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd av
Regionen. Datorer hyrs av regionen. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller
annan utrustning anslutas efter samråd och godkännande av Regionen.
Leverantören ska tillhandhålla och underhålla kontaktuppgifter för personal, enheter och
funktioner till regionens interna och externa HSA-katalog.
Leverantören ges åtkomst till regionens plattformstjänst för befolkningsregister Master.
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för användning inklusive reglerna för
personer som har sekretessmärkning i befolkningsregistret.
Leverantören ska använda sig av Regionens behörighetskontrollsystem och utse lokal
ansvarig kortadministratör för elektronisk tjänstelegitimation. Leverantören ansvarar för
att användarna inte har tillgång till fler programvaror än nödvändigt i regionens nätverk.
Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastrukturen.

8.6 IT-system
Leverantören förbinder sig att använda obligatoriska IT-system enligt regionens
riktlinjer. Regionen tillhandahåller system och utbildning av superanvändare i
förhållande till verksamhetens storlek.
Obligatoriska IT-system:








Cosmic för vårdadministration, resursplanering, vårddokumentation och
läkemedelshantering. I Cosmic ingår ROS för elektroniska beställningar, remiss
och svar från laboratoriemedicin, radiologi och klinisk fysiologi. Regionen
tillhandahåller statistik och utdata för respektive leverantör.
Nationell patientöversikt (NPÖ)
HSA
Frikortsregister
Vaccinationsregister
1177 Vårdguidens e-tjänster

Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott.
Övriga programvaror än de av regionen definierade måste godkännas före installation.
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Leverantören ska kontinuerligt kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och
spionprogram är aktuellt på verksamhetens utrustning.
Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer för god
och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd”.
Regionen ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören ansvarar för dess
innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-kompatibla filformat
användas.
Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av regionens befintliga ITtjänster som kan komma att ingå i utbudet till leverantören upprättas ett nytt avtal.

8.7 Support och konsulttjänster
Leverantören har rätt att använda regionens supportorganisation i frågor om regionens
IT-infrastruktur och obligatoriska IT-system.
Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som regionen
tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra felanmälningar på utrustning
och program till regionens kundcenter på IT-centrum. Regionen har rätt att ha planerade
avbrott för systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll.
Leverantören kan köpa IT-konsulttjänster från regionen inom systemområden som är
relevanta för regionens uppdrag till leverantören.
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9. Rapportering och uppföljning
9.1 Avtalsuppföljning
Regionen har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för godkännande av leverantör
och andra avtalsvillkor.

9.2 Uppdragsuppföljning
Alla verksamheter som finansieras av Regionen ska kännetecknas av kund- och
processorientering:
•
•
•

verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst för
patienten
rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i gränssnitten
mellan olika ansvarsområden är viktigt,
kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning

Regionens uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som regionen vill förmedla
till invånarna utifrån svensk lag. God vård innebär att hälso- och sjukvården ska:
•
•
•
•
•
•

vara säker
vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig
vara patientfokuserad
vara effektiv
vara jämlik
ges i rimlig tid

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och
leverantörernas verksamhet.
Regionen har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från vårdens IT-stöd.
Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i samband med
regionfullmäktiges beslut om budget.
Patientenkäter
Leverantören ska samverka med regionen om patientenkäter och i förekommande fall
delta i den nationella patientenkäten. Regionen har rätt att ta del av allt grundmaterial
från gemensamma patientenkäter.
Rapportering
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och avsnitt 3
”Villkor för godkännande”.
Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister.
Leverantören ska på begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för
uppdraget som inte fångas av vårdens IT-stöd.
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Regionen har rätt att följa upp volymer och kostnader för leverantörens
läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service.
Kvalitetsregister
Leverantören rapporterar till:





Nationella diabetesregistret (NDR)
Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg (Senior Alert)
Svenska Demensregistret (SveDem)
Svenska Palliativregistret

Leverantören ska successivt börja rapportera till:






Nationellt hjärtsviktsregister (RiksSvikt)
Nationellt kvalitetsregister för diagnos, behandling och uppföljning av svårläkta
ben-, fot- och trycksår (RiksSår)
Nationellt kvalitetsregister för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (RiksKOL)
Nationellt kvalitetsregister för bättre omhändertagande av patienter med Artros
(BOA)
Nationellt Primärvårdsregister (NPR)

9.3 Dialog
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter.
Regionen kallar leverantören en gång om året för genomgång av verksamheten. Inför
genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin verksamhet inklusive
medicinska resultat.
Förutom den årliga genomgången kan regionen kalla till uppföljningsdialoger inom
specifika områden, exempelvis läkemedelsförskrivning.

9.4 Fördjupad uppföljning
Regionen har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda leverantörer eller
inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland annat genom
verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och produktivitetsanalyser.

9.5 Revision
Regionen har rätt att självt eller genom ombud revidera leverantörens verksamhet,
exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och juridiska förhållanden. Möjligheten
till revision omfattar även underleverantörer som leverantören anlitar för genomförande
av uppdraget. Leverantören ska utan kostnad för regionen biträda vid revision bland
annat genom att – men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till
förfogande.
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9.6 Redovisning
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via regionens IT-stöd för
analys- och rapportuttag.
Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i regionens månadsuppföljning,
delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att länets invånare ska kunna
jämföra olika leverantörer.
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10. Ersättningsvillkor
10.1 Budgetram
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska faktorer,
medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling samt
rationaliseringsbehov.
För att bedöma fördelningen utifrån demografi och socioekonomi använder regionen
utvecklingen av totalt CNI (Care Need Index) som mått. För löne- och prisutveckling
kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings
prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting. Ersättning för läkemedel justeras
separat efter faktisk och förväntad kostnadsutveckling. Om läkemedelskostnaderna
under året totalt visar sig över- eller underskrida fem miljoner kronors skillnad jämfört
med den totala läkemedelsbudgeten kan nivåerna för läkemedelsersättningen retroaktivt
komma att justeras under pågående år. Förändringar i kostnadsansvar mellan regionens
olika verksamheter påverkar budgetramen enligt principen att ett utökat kostnadsansvar
motsvaras av en utökad ersättning och vice versa. Ändrade kostnader som faller inom
ramen för befolkningens förändrade konsumtion, eller härrör från ändrade arbetssätt hos
leverantörerna, medför inte någon förändring i ersättningsramen.
Region Jönköpings län har ett övergripande mål att kostnaderna för primärvården ska
vara i nivå med genomsnittet i landet.
Centrala överskott som beror på oväntade utfall kan komma att betalas ut retroaktivt
fördelat enligt ACG och CNI under året.

10.2 Ersättningsmodell
Regionens ersättningsmodell för primärvården utgår från att pengarna följer patienten.
Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och kvalitetsutveckling. Modellen
ska vara transparent så att det är tydligt på vilka grunder ersättning ges.
Ersättningsmodellen förutsätter att regionen och leverantörerna tar gemensamt ansvar
för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna ska samverka kring
modellens tillämpning och utveckling. Den totala ersättningen är högre än den
budgetram som regionfullmäktige beslutat i Region Jönköpings läns budget med
flerårsplan. Detta beror på att ersättningsmodellen även innehåller andra
finansieringskällor.
Vissa specifika ersättningar kan användas under ett eller ett par år för att stimulera
införandet av nya arbetssätt. Därefter kan arbetssättet anses infört och vårdenheterna
ersätts fortsättningsvis enligt vårdtyngd och socioekonomiska faktorer.
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10.3 Ersättning 2017
Andel av total
ersättning

Ersättning
Patientrelaterat ersättning

92 %

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups)

51 %

Läkemedel

24 %

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index)

9%

Kompensation för utebliven patientavgift

6%

Läkarmedverkan i hemmet

1%

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda
boendeformer
Vårdplaneringsmöten

1%

Särskilt kostnadskrävande patienter
Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa
Tolk
Kvalitetsersättning

3%

Kvalitetsindikatorer

2%

Systematiskt förbättringsarbete

1%

Hälsosamtal
Utökade öppettider
Besök på akutmottagningen*
Särskild ersättning

6%

ST-läkare

4%

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten

1%

Läkarmedverkan i barnhälsovården
Glesbygd
SUMMA
*Påverkar inte budget.
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10.4 Patientrelaterad ersättning
Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups)
ACG är en metod för att kategorisera patienters sjukdomar genom att gruppera
diagnoser i öppen vård. ACG-grupperna representerar hälsotillstånd och är definierade
utifrån sjukdomsbörda, ålder och kön. ACG-grupperna tilldelas olika vikter beroende på
resursåtgång.
Leverantören får ersättning för de invånare som valt vårdcentralen. Ersättningen
grundas på invånarnas registrerade diagnoser de senaste 18 månaderna.
År 2018 är ersättningen för 1,0 relativ ACG-poäng 2 252 kronor.
Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index)
CNI är en metod att kategorisera vårdtyngd utifrån socioekonomiska faktorer.
Leverantören får ersättning för sin genomsnittliga CNI-poäng per invånare som valt
vårdcentralen. Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar CNI på vårdcentralsnivå varje
månad.
År 2018 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 184 kronor.
Variabler

CNI-poäng

Ensamboende äldre än 65 år

6,15

Utlandsfödd

5,72

Arbetslös

5,13

Ensamstående förälder

4,19

Flyttningar senaste året

4,19

Lågutbildad

3,97

Barn yngre än fem år

3,23

Läkemedel
Leverantören betalar förmånskostnaden för basläkemedel för invånare folkbokförda i
Jönköpings län som valt vårdcentralen (oavsett förskrivare). Läkemedelskommittén
reviderar listan med basläkemedel årligen. Nyregistrerade läkemedel kan tillföras listan
under året.
Förmånskostnaden för receptförskrivna läkemedel (basläkemedel) belastar
vårdcentralen med följande undantag:



Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika.
Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att regionens årskostnad
för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5 miljoner kronor och primärvårdens
förskrivning vara mindre än 30 procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda.
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Kostnader för läkemedel (med undantag för syrgas) i akutförråd på särskilda
boendeformer inom kommunal hälso- och sjukvård.

NOAK-läkemedel (Dabigatranetexilat, Rivaroxaban och Apixaban) belastar under 2018
vårdcentralen med halva förmånskostnaden.
15 procent av läkemedelsersättningen fördelas enligt CNI och 85 procent enligt ålder.
År 2018 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 70 kronor.
Ersättning för läkemedel fördelat på ålder:
Ålder
0-41
42-53
54-63
64-70
71-76
77-

Ersättningsvikt
0,23
0,54
1
1,48
1,95
2,54

Ersättning per person, kr

Kompensation för utebliven patientavgift
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av regionen.
Patientavgifterna upp till 150 kronor per kontakt tillfaller leverantören.
När patienten har uppnått högkostnadsskyddet ersätter regionen leverantören för
uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök. Detsamma gäller besök som barn
och ungdomar under 20 år gör. Ersättningsnivån motsvarar de patientavgifter som
fastställts av regionen, dock max 150 kronor per kontakt.
Leverantören får inte ersättning för avgiftsfria besök eller om patienten låter bli att
betala patientavgiften.
Leverantören får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den som
en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till.
Tolk
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden.
Vård av patienter som inte valt vårdcentralen
Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som valt en annan vårdcentral enligt
avsnitt 10.7.
Vård av patienter från andra landsting
Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som valt en vårdcentral i Region
Jönköpings län, men som är folkbokförda i annat landsting, på samma sätt som patienter
folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för läkemedelsersättningar.
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Vård av övriga patienter folkbokförda i andra landsting ersätts per besök:
•
•

För fysiska besök får leverantören 90 procent av beloppet enligt avtal mellan
Region Jönköpings län och patientens hemlandsting.
För distansbesök får leverantören 98 procent av beloppet enligt avtal mellan
Region Jönköpings län och patientens hemlandsting.

Leverantören får patientavgiften som del av ersättningen.
Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. Privata
leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till regionen. Kopia på giltigt EU-kort eller
giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta betalas inte någon ersättning ut.
För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför EU och
EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård.
Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.
Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas ingen
ersättning ut.
Kvotflyktingar och anknytningsflyktingar har i vissa fall rätt till en kostnadsfri
hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige.
Leverantören skickar underlag för ersättning till regionen.
Läkarmedverkan i hemmet
Regionen ersätter leverantören för läkarmedverkan i hemmet enligt avsnitt 7.14. Fysiska
besök av läkare ersätts med 3 000 kronor.
Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda boendeformer
Leverantörer med avtal om läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda
boendeformer får ersättning enligt en tidsberäknad schablon per boendeplats. Insatserna
beräknas till 3 minuter per permanentboendeplats och vecka och 20 minuter per
korttidsplats och vecka. Ersättningen för permanentboendeplats är 2 000 kronor och för
korttidsplats 12 000 kronor per år.
Vårdplaneringsmöten
Regionen ersätter leverantören för deltagande i vårdplaneringsmöten enligt avsnitt 7.7.
Ersättningen är 4 000 kronor per patient och tillfälle.
Särskilt kostnadskrävande patienter
Regionen kan besluta om ersättning till leverantörer med ansvar för vård av särskilt
kostnadskrävande patienter. Ersättningen ska garantera god vård för ett fåtal patienter
med behov av mycket stora volymer eller särskilt dyra sjukvårdsmaterial.
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Leverantörer ansöker om ersättningen och regionen beslutar i varje enskilt fall.
Ersättningen täcker leverantörens redovisade kostnader för sjukvårdsmaterial utöver
70 000 kronor per år och patient.

10.5 Kvalitetsersättning
Inledning
Regionen vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt följande definition:
Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet
resurs
Ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett systematiskt förbättringsarbete
kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård enligt Socialstyrelsens föreskrifter
”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9).
Regionens ambition är att leverantörerna ska kunna få ersättning med en rimlig
arbetsinsats. Leverantörerna ska även kunna få stöd i sitt utvecklings- och
förbättringsarbete från regionen.
Den resultatrelaterade ersättningen utgörs av två delar:



Ersättning för systematiskt förbättringsarbete
Ersättning för uppfyllda resultat enligt kvalitetsindikatorer

Systematiskt förbättringsarbete
Regionen betalar ut preliminär ersättning för inlämnade handlingsplaner och
förbättringsarbete och för redovisning av leverantörens kvalitetsarbete. Leverantörer
som inte lämnar in i rätt tid blir återbetalningsskyldiga.
Ersättningen är maximalt 50 kronor per invånare och år.
Kvalitetsindikatorer
Regionen tar, med hjälp av medicinsk programgrupp primärvård och representanter för
leverantörerna, fram förslag till kvalitetsindikatorer för nästkommande verksamhetsår
utifrån ett patient- och producentperspektiv. Samtliga leverantörer ska kunna medverka
i arbetet att ta fram och följa upp kvalitetsindikatorer.
Regionen beskriver hur indikatorerna ska mätas, redovisas, följas upp och ersättas.
Kvalitetsindikatorerna ska vara klara senast tre månader före nästa verksamhetsår.
Ersättningsrelaterade kvalitetsindikatorer:


Läkemedelsförskrivning
Förskrivning av antibiotika enligt Stramas riktlinjer, 20 kronor/invånare
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Läkemedelsgenomgångar
75 år och äldre med minst 5 läkemedel ska ha haft en läkemedelsgenomgång
enligt Socialstyrelsens riktlinjer, 400 kronor/invånare >74 år
Tillgänglighet psykisk hälsa
Nybesök psykosocialt team inom fem dagar, 20 kronor/invånare

Hälsosamtal
Regionen ersätter leverantören för hälsosamtal som genomförs med hjälp av
hälsokurvan enligt avsnitt 7.6 med 900 kronor.
Utökade öppettider
Regionen ersätter leverantören för utökade öppettider utöver 08:00–17:00 vardagar.
Vårdenheten ska under den utökade öppettiden erbjuda läkarbesök och vara tillgänglig
för telefonrådgivning. De utökade öppettiderna ska gälla under en längre period,
kommuniceras tydligt till invånarna som valt vårdenheten samt meddelas regionen i god
tid i förväg. Ersättningen utgör 600 kronor per timme. Den maximala ersättningen är
200 000 kronor per år.
Besök på akutmottagningen
Regionen betalar ut ersättning till leverantören för att stimulera åtgärder som innebär att
färre invånare behöver söka vård på akutmottagningen. Ersättningen beror på hur många
besök invånarna som valt vårdcentralen gör på akutmottagningen som inte resulterar i
en inskrivning.
2018 är regionens mål att antalet sådana besök inte ska överstiga 43 000 totalt i länet.
Utifrån det totala målvärdet räknar regionen ut specifika målvärden för vårdcentralerna.
Antalet besök viktas mot leverantörens ersättning för vårdtyngd och socioekonomiska
faktorer.
Regionen ersätter leverantören med 1 540 kronor per besök som underskrider
målvärdet, och gör ett avdrag på 1 540 kronor för de besök som överstiger målvärdet.

10.6 Särskild ersättning
Utbildning
ST-läkare
Leverantören kan få ersättning under den tid läkaren fullgör sin ST-tjänstgöring, vilket
normalt innebär fem år. Detta gäller om en överenskommelse träffats mellan
leverantören och regionen.
Leverantören får maximalt ersättning med 56 100 kronor per månad eller faktisk
kostnad för ST-läkare med heltidstjänstgöring.
Regionen ger även möjlighet till förlängning av ersättningsperioden för ST-läkare
godkända för forsknings-ST inom primärvården med central finansiering.
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Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen ska eventuella jourer avlönas av den organisation
där ST-läkaren tjänstgör.
Fortbildning av läkare med läkarexamen från EU eller EES land
Ersättningen är densamma som för ST-läkare i ST-utbildning under den tid som
kompletterande utbildning sker. Ersättning utgår under 2 år, men i särskilda fall kan en
längre period för ersättning godkännas.
Verksamhetsförlagd utbildning
Leverantören får ersättning för vissa verksamhetsförlagda utbildningar i samband med
placering (om sådan överenskommelse finns med skolan).
Riktade statsbidrag
Regeringen använder särskilda statsbidrag för att stimulera utveckling inom viktiga
områden i landstingens och kommunernas verksamhet. Villkoren för statsbidragen
beslutas för ett eller två år i taget.
Leverantören förväntas delta i relevanta förbättringsområden enligt överenskommelser
mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Modellerna
för ersättning varierar.
Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbete
Regionen ersätter i förväg definierade uppdrag och deltagande i utvecklings- och
kvalitetsarbete och arbete med regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Uppdragen fastställs av primärvårdsenheten.
Uppdragen ersätts beroende på omfattning i två nivåer:



Enkelt uppdrag kräver tidsåtgång på ungefär en heldag per månad under en
längre period.
Dubbelt uppdrag kräver ungefär två heldagar per månad.

2018 ersätts ett enkelt uppdrag med 1 500 kr per månad och ett dubbelt uppdrag med
3 000 kr per månad.
Vid särskilda uppdrag, såsom regionledda projekt eller dylikt som kräver större
engagemang, kan en särskild ersättning utgå som bestäms från fall till fall.
Läkarmedverkan i barnhälsovården
Regionen ersätter leverantören för den läkartid regionens barnhälsovård köper av
vårdenheten med 300 kronor per timme utöver den ersättning vårdenheten får från
barnhälsovården.
Verksamhetschef och ansvar för jourcentral
Regionen ersätter leverantörer med ansvar för en jourcentral med 3,50 kronor per
invånare och år inom jourområdet.
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Övergripande ansvar för vårdsamordnare
Regionen kan teckna avtal med och ersätta leverantörer med ett övergripande ansvar för
stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare. Ersättningen är 10 000 kronor per månad.
Glesbygd
Regionen ersätter leverantörer som bedriver läkarmottagning minst en gång per vecka
på orter som annars saknar läkarmottagning. Ersättning gäller orter från vilka
möjligheterna att ta sig till befintliga vårdcentraler med allmänna
kommunikationsmedel är begränsade. Ersättningen 2018 är 200 000 kronor per ort och
år. Regionen ersätter även sjuksköterskemottagning på Visingsö på motsvarande sätt.
Glesbygdsersättning utgår inte för vårdcentraler som omvandlas till filial.
Momskompensation
En privat leverantör får momskompensation genom att ersättningen räknas upp med 5
procent på nettoutbetalningen.
Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer avdragsrätt
för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer som i stället måste
kostnadsföra ingående moms. För att privata och landstingskommunala leverantörer ska
kunna konkurrera på lika villkor får de privata leverantörerna därför kompensation för
sina merkostnader för moms.

10.7 Kostnader
Avdrag för besök på annan vårdcentral
Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen gör hos andra
vårdcentraler i Jönköpings län. Avdragen görs i samband med den månatliga
utbetalningen av ersättning. Avdragen inkluderar kostnader för medicinsk diagnostik.
I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en annan leverantör, där
avtalet även reglerar ersättning och denna avviker från prislistan, ska leverantören betala
ersättning till den leverantör som har tillhandahållit vården. Avtalsparterna
administrerar och ansvarar själva för de ekonomiska mellanhavandena.
Avdrag för besök i andra landsting
Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen för vård på
primärvårdsnivå i andra landsting.
Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att det besökta landstinget fakturerar
Region Jönköpings län. Debitering sker enligt respektive landstings fastställda prislista.
Det besökta landstinget ska fakturera patientens hemlandsting senast sex månader efter
besöket.
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Avdrag för besök hos läkare inom allmänmedicin enligt lagen om
läkarvårdsersättning eller vårdavtal på primärvårdsnivå
Leverantören får avdrag för recept och sjukvårdande behandling som invånare som valt
vårdcentralen får hos privata läkare inom allmänmedicin.
Leverantören får avdrag för de 5 första läkarbesöken per år som invånare som valt
vårdcentralen gör hos privata läkare inom allmänmedicin. Avdraget utgörs av ett
schablonbelopp för läkarbesök inklusive medicinsk service.
Avdrag för besök hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för
sjukgymnastik eller vårdavtal på primärvårdsnivå
Leverantören får avdrag för de 20 första besöken per år som invånare som valt
vårdcentralen gör hos privata sjukgymnaster. Avdraget utgörs av ett schablonbelopp för
besök hos sjukgymnast.
Avdrag för enstaka besök
Besök på annan vårdenhet

Avdrag

Läkarbesök*

300 kr

Sjukvårdande behandling*

200 kr

Besök hos läkare och sjukgymnaster enligt nationella taxan eller vårdavtal
(primärvårdsnivå)
Läkarbesök inklusive telefonrådgivning*

770 kr

Recept

50 kr

Enkel sjukvårdande behandling av sjuksköterska*

50 kr

Sjukgymnastbesök*

360 kr

*Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift

Kostnadsansvar för jour
Leverantören har kostnadsansvar för laboratorieprover och radiologi som ordinerats av
leverantörens personal på jourcentralen. Leverantören ansvarar för samtliga sina
personalkostnader, inklusive resor och logi, när personalen tjänstgör på jourcentralen.
Regionen ansvarar för lokalhyra, städning, vaktmästeri, telefoni, läkemedelsförråd,
förbrukningsmaterial och investeringar av nödvändig utrustning samt sjukresor.
Patientavgifter på jourcentralen bokförs på regionen.
Kostnadsansvar för smittskydd
Leverantören har kostnadsansvar för provtagning av enskilda personer i samband med
smittspårning av till exempel tarmsjukdomar, STI-sjukdomar eller stick- och
skärskador.
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Leverantören har kostnadsansvar för provtagning och behandling i samband med utbrott
av smittsamma sjukdomar. Vid större utbrott kan samråd ske med regionens
smittskyddsläkare för kostnadsfördelning.
Kostnader för IT och telefoni
För de obligatoriska IT-stöden debiteras ingen kostnad för leverantören.
Leverantören debiteras en årlig kostnad för IT-infrastruktur och eventuell hyra av ITutrustning.
Leverantören debiteras en årlig kostnad för infrastruktur för telefoni och eventuell hyra
av telefoner. Leverantören får avropa TeleQ enligt regionens leveransavtal med
tjänsteleverantören (som fakturerar leverantören direkt för hela kostnaden).

10.8 Underlag för utbetalning
Regionen hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av ersättning
från Master och Cosmic.
I de fall då leverantörerna ska lämna in underlag för ersättning till regionen måste det
ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning.
Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.
Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras inte i
efterhand. Regionen korrigerar inte heller tillägg och avdrag för besök på annan
vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig inrapportering av
underleverantörsavtal.
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1. Vårdval i Jönköpings län
1.1 Regionens vision
För ett bra liv i en attraktiv region.

1.2 Övergripande uppdrag
Regionens vårdvalsmodeller ska stödja individens önskan att påverka sin vård och
behandling och fatta självständiga beslut om var, när och av vem.
Utifrån regionens budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige mål,
uppdrag och ersättningsvillkor för den vård som drivs inom ramen för lag om
valfrihetssystem (2008:962).

1.3 Övergripande mål för vårdval
Detta är regionens övergripande mål för organisation och styrning av hälso- och
sjukvården enligt Lag om valfrihetssystem:
Stärker invånarnas inflytande genom att







invånarna väljer vårdgivare
vårdpengen följer invånaren
vårdgivaren går invånarnas val till mötes
redovisning av kvalitet och resultat är offentliga
vården ges med kontinuitet och bred kompetens
vården ges på lika villkor över hela länet

Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom att







stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus
sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling
utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens
stimulera mångfald av vårdgivare
delta aktivt i forskning och utveckling
handleda och utbilda studenter

Styr mot önskvärda resultat genom att








ge invånare med störst behov störst vårdpeng
premiera förebyggande arbete
stimulera samverkan och bidra till hälso- och sjukvårdssystemets utveckling
ha hög tillgänglighet
ge patientsäker vård
premiera högsta kvalitet i det kliniska omhändertagandet
stödja kostnadseffektiv vård
6
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2. Anvisningar för ansökan
2.1 Ansökan om godkännande
Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få driva vård inom vårdvalet.
Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda handlingar lämnas in
till beställaren (Region Jönköpings län).
En leverantör kan ansöka om godkännande för flera enheter. En ansökan ska lämnas per
enhet.
Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills det
aktuella vårdvalet upphör.

2.2 Ansökan och begärda handlingar
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och begärda
handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se).
För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets tecknande.
Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa registreringsbevis
utfärdat av Bolagsverket.
Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan om
nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn på
företrädare för sökanden och personnummer framgå.
Handlingar att bifoga ansökan:










registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige
Bolagsverket)
Anmälan enligt Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av
yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården (2007:23)
Intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen
(2010:659)
verksamhetsbeskrivning
CV för verksamhetschef/vd
CV för medicinskt ansvarig läkare
intyg om ansvarsförsäkring
finansieringsplan
referenser

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men regionen kan komma att ta ut eller
begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens ekonomiska förutsättningar.
För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har utfört
uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art.
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Regionen kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig om att sökanden har
den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets genomförande. Förfrågan
kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga (omfattande bland annat utbildning
och kompetens) samt kapacitet och resurser i förhållande till uppdragets omfattning.
Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt:




kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning
tidsperiod
kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att nå på
angivna telefonnummer och e-postadresser. Regionen förbehåller sig rätten att söka
egna referenser.
För utlandsregistrerade bolag även:



intyg om skatteregistrering från Skatteverket
kreditupplysning

Med sin ansökan intygar sökanden att:
•
•
•

kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda
att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten
sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför driftstarten
har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten eller säga upp
avtalet

2.3 Offentlig handling
Inkommen ansökan är som regel offentlig handling. Om sökanden anser att någon del i
ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras. Beställaren
kommer att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en
specifik uppgift omfattas av sekretess.

2.4 Frågor om ansökan
Frågor om ansökan ställs till regionens inköpsavdelning via upphandlingsverktyget
Tendsign (www.tendsign.se).

2.5 Komplettering eller rättning av ansökan
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om begärda
underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas.
Regionen kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, felräkning eller
annat uppenbart fel i ansökan.
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3. Villkor för godkännande
3.1 Handlingar
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag enligt
anvisningarna.

3.2 Ekonomiska förutsättningar
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och tillgång till
resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll.
Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den angivna.
I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare information
styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten garanteras av
moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas ansökan och vara
undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet ska avse första avtalsåret.
Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska
förutsättningar.

3.3 Verksamhetsförutsättningar
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de efterfrågade
tjänsterna.
Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven utifrån
beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området.
Verksamhetschef
Sökanden ska vid avtalets start ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med
de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från Socialstyrelsen och de allmänna råd
som gäller för hälso- och sjukvården.
Medicinskt ansvarig läkare
Medicinskt ansvarig läkare ska ha minst tre års erfarenhet av klinisk verksamhet inom
ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning.
Medicinskt ansvarig läkare ska vara regelbundet kliniskt verksam vid vårdenheten och
där emellan vara tillgänglig för vårdenheten vid behov.
Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens.
9
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Lokaler
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler. Lokalerna
ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för vårdverksamhet. Lokalerna ska vara
fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets riktlinjer för tillgängliga lokaler.
Medicinteknisk utrustning
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret i sin verksamhet.
Leverantören ansvarar för att den utrustning som används uppfyller vedertagna normer,
standarder och krav på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt Socialstyrelsens
föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
(SOSFS 2008:1).

10
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4. Beslut om godkännande
4.1 Villkor
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga villkor
som anges i detta förfrågningsunderlag vara uppfyllda.
Sökanden kommer inte att godkännas om:




sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt lag om
valfrihetssystem 7 kap § 1.
sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar
sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer visar
på förutsättningar att bedriva verksamheten

Sökanden kan komma att inte godkännas om:
•

•
•

•

sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag åt
beställaren, annat landsting eller annan uppdragsgivare och avtalet till följd av
brister i sökandens agerande sagts upp i förtid
sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag
sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål
för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller underkastats
näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om ovanstående
företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott som av
beställaren anser påverka förtroendet för vården

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för
sökanden.

4.2 Beslut om godkännande
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att ansökan inkommit till
regionen.

4.3 Ingående av avtal
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören.

4.4 Verifiering inför driftstarten
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla förberedelser
samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven.
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad omfattning vid
angivet datum. Vid väsentliga brister äger regionen rätt att inte ingå avtal.
Leverantören äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av regionens beslut,
enligt ovan. Regionen däremot har rätt till ersättning från leverantören för kostnader
som beror på dennes brister.

4.5 Återkallande av godkännande
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger regionen rätt att
återkalla godkännande om inget avtal undertecknats.

4.6 Överklagande
Leverantören kan överklaga regionens beslut. Överklagan skickas till Förvaltningsrätten
i Jönköping inom tre veckor från det att underrättelsen om beslutet skickats.
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5. Mall för avtal enligt lag om valfrihetssystem
5.1 Avtalsparter
Beställare: Region Jönköpings län
Organisationsnummer: 232100-0057
Leverantör: <leverantörens namn>
Organisationsnummer: <organisationsnummer>

5.2 Avtalets omfattning
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av <specialitet> vid <ange namn och
adress för verksamheten>. Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal och
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”.

5.3 Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande till och med 31 december
2018. För det fall avtalet inte skriftligen sagts upp av endera part senast tolv månader
före avtalstidens slut förlängs avtalet med två (2) år i taget med tolv (12) månaders
uppsägningstid. Före driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta
avtal.

5.4 Kontaktpersoner
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål.
Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress,
telefonnummer>
<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer>

5.5 Meddelanden
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson med
post, e-post eller fax.

5.6 Handlingars inbördes ordning
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna punkt
nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:
1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. detta avtal med bilagor
3. Regionens eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
13
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4. förfrågningsunderlag med bilagor
5. eventuella kompletteringar av ansökan
6. leverantörens ansökan

5.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och
Regionens styrande dokument i form av exempelvis policy och riktlinjer,
överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Regionen ska tillhandhålla relevanta
styrande dokument.

5.8 Ersättningsvillkor
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 7 och 10 i ”Ögonsjukvård inom vårdval i
Jönköpings län”.

5.9 Underleverantör
Leverantören har möjlighet att anlita underleverantör för delar av uppdraget under
förutsättning att detta tydligt redovisas i ansökan. Det ska i ansökan redovisas för vilka
huvudsakliga områden som respektive underleverantör anlitas.
Då leverantören anlitar underleverantörer för delar av uppdraget gäller:
•
•
•
•

leverantören är alltid juridiskt ansvarig gentemot beställaren
skriftligt avtal ska finnas mellan leverantören och underleverantören och kunna
uppvisas för beställaren vid förfrågan
leverantör ansvarar för underleverantörens personal, lokaler, åtagande, fel och
brister med mera så som sitt eget åtagande
all kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell
underleverantör ska ställas till leverantören

5.10 Ansvarsförsäkring
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en egendoms-,
allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. Leverantörens
ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de försäkringar leverantören har
tecknat.

5.11 Skadestånd
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och alla
förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på
handlande. Leverantören ska hålla regionen skadeslös om skadeståndskrav väcks från
tredje man direkt mot regionen som en följd av leverantörens handlande eller brist på
handlande.
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5.12 Ändrade ägarförhållanden
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller eventuella
moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till regionen. På begäran av regionen
ska leverantören lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och om
leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. Regionens godkännande av den nya
ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet.

5.13 Överlåtelse
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan regionens skriftliga
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda
invånare/patienter om förändringen.

5.14 Ändringar i avtalet
Regionen har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. Regionen ska
omgående informera leverantören om ändrade villkor.
Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell kris,
ekonomiska omvälvningar eller om regionen tvingas utfärda besparingsbeting för
verksamhetsområdet.
Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar skriftligen
meddela regionen att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant meddelande inte
mottagits av regionen inom den angivna tidsfristen blir leverantören bunden av de
ändrade villkoren från och med den dag regionen angivit i ändringsmeddelandet, dock
tidigast 60 dagar efter det att ändringsmeddelandet är avsänt.
Om leverantören meddelar regionen att den inte accepterar de ändrade villkoren och
regionen vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, upphör avtalet att gälla tolv
månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under den återstående avtalstiden gäller
avtalet i sin lydelse före ändringarna.

5.15 Brister och sanktioner
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela avtalsperioden.
Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet.
Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från regionen. Om fel
och brister inte åtgärdas inom angiven tidsperiod har regionen rätt att hålla inne eller
reducera utbetalning av ersättning till leverantören till dess felet eller bristen är åtgärdat
i sin helhet.
Om fel och brister efter åtgärd enligt föregående stycke inte åtgärdats inom angiven
tidsperiod har regionen rätt att utkräva vite av leverantören. Vitesbeloppet är maximerat
till tre procent av månadsersättningen per fel eller brist som inte åtgärdas.
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Åtgärdas inte fel och brister inom angiven tidsperiod har beställaren därutöver rätt att
säga upp avtalet enligt avsnitt 5.16.

5.16 Uppsägning av avtalet
Regionen har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla eller
säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet.
Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet
som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten. Vid
uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex månader.
Regionen har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören omfattas
av någon av de omständigheter som räknas upp i lag om valfrihetssystem 7 kap § 1
punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha uteslutits vid tilldelning av avtal.
Regionen har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören väsentligt
bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om leverantören grovt
åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt åsidosatt sina ekonomiska
skyldigheter mot myndighet eller regionen.
Regionen har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en direkt eller
indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i leverantörens företag, eller
att det bestämmande inflytandet över leverantörens företag förändras direkt eller
indirekt på ett sätt som regionen inte skäligen kan godta.
Regionen har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över delar eller
hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till förhållandena och
upprätthålla kontinuitet för berörda invånare.
Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan regionen även ha rätt till skadestånd.

5.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva verksamheten.
Begäran ska skriftligen lämnas till regionen senast sex månader innan verksamheten
upphör.

5.18 Force majeure
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet om
fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom
naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd,
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar åberopa
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force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om uppkomst därav
och hålla part underrättad och meddela motparten när force majeure upphör.
För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har ingen
av parterna rätt till ersättning av den andra parten.

5.19 Tillämpning och tvister
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i sin
helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av parternas
utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i avtalet ska anses
ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl till motparten.
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

5.20 Efter avtalets upphörande
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med regionen kring hantering av
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i övrigt som
förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till stånd på ett
patientsäkert sätt.
Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information och
ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

5.21 Bilagor




Avtal om sammanhållen journalföring och personuppgiftsbiträde
Avtal om informationsutlämning av HSA-information
Fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 §§ personuppgiftslagen (1998:204)

5.22 Underskrifter
Jönköping <datum>

<Ort, datum>

Region Jönköpings län

<Leverantör>

…………..………………….

…………………………….

<Namn Efternamn>

<Namn Efternamn>

<Titel>

<Titel>
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6. Allmänna villkor
6.1 Utgångspunkter
Antidiskriminering
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, Diskrimineringslagen
(2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud mot missgynnande
behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). Leverantören ska på begäran
redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera som vidtagits med anledning av
ovanstående.
Barnkonventionen
Leverantören ska följa FN:s barnkonvention och regionens riktlinjer som utgår från
denna.
Hållbar utveckling
Leverantören ska följa regionens ”Program för hållbar utveckling utifrån ett
miljöperspektiv 2017-2020”. Leverantören ska samverka med Regionen i miljöfrågor
och redovisa hur man arbetar för att uppfylla miljömålen.
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
Leverantören ska tillämpa regionens och nationella riktlinjer för hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser ska anpassas efter
individens förutsättningar och behov. Särskild uppmärksamhet ska ges grupper och
individer med ökad risk för ohälsa.
Information
Leverantören och regionen har ett ömsesidigt ansvar att samråda och informera om
verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till vård och service eller
samarbetet mellan leverantören och regionen.
Leverantören ska bland annat informera regionen om ändrade ägarförhållanden,
kapacitetsbrist samt byten av verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare och
underleverantörer.
Leverantören ska representeras på informationsmöten som regionen kallar till.
Kunskapsstyrd och kvalitetssäkrad vård
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete” (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt system
för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta.
Leverantörens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt
och bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar,
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faktabaserade beslut och samverkan för att säkra resultat tillsammans med andra
vårdgivare.
Leverantören ska följa Regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och använda
Regionens mallar för beslutstöd och vårdplaner.
Leverantören ska bidra med medarbetare till arbetsgrupper och delta i regionens arbete
med ständiga förbättringar av verksamheten och arbetet med regionens allmänna
kliniska kunskapsstöd Fakta.
Läkemedel
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt med ett
helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. Leverantören ska följa
läkemedelskommitténs rekommendationer för förskrivning och medverka till att
regionens mål för läkemedelsförskrivning uppfylls.
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer för läkemedelshantering,
läkemedelsgenomgångar, dokumentation och läkemedelsuppföljning. Leverantören
ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell läkemedelslista och
att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid ordinationsförändringar.
Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt.
Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer mellan medarbetare i
den offentliga hälso- och sjukvården och läkemedelsföretagen och principer för kliniska
prövningar. Leverantören ska även följa regionens riktlinjer ”Bisysslor och andra
engagemang inom läkemedelsområdet”.
Marknadsföring
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska vara
saklig och korrekt.
Patientens rättigheter
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter enligt
svensk lag. Det gäller bland annat rätten att snarast få en medicinsk bedömning av sitt
hälsotillstånd. Likaså rätt till information enligt patientlagen, självbestämmande och
delaktighet, fast vårdkontakt, inflytande över behandling, behandlingsalternativ och
hjälpmedel, ny medicinsk bedömning, val av utförare samt deltagande i
patientsäkerhetsarbete.
Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika
värde och för den enskilda människans värdighet.
Vården ska utformas i samråd med patienten. Leverantören ska ta vara på patientens och
närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården utifrån deras önskan och
förutsättningar.
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Patientsäkerhet
Leverantören ska
•
•
•

samverka med regionens chefläkare
samverka med andra leverantörer i ärenden som berör flera vårdgivare
bistå patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver för att fullgöra
sitt uppdrag

Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser med
mera som begärs vid granskning av enskilda ärenden.
Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada enligt lex Maria. Leverantören kan få stöd från regionens lex Mariaansvariga.
Leverantören ska beakta regionens satsning ”Säker vård – alla gånger” inom de
områden som berör verksamheten. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om
dessa kunskapsområden.
Leverantören ska delta i för verksamheten relevanta risk- och händelseanalyser,
mätningar och regionens utbildningar i patientsäkerhet för chefer.
Rehabilitering
Rehabilitering ska vara en naturlig del i leverantörens vårdprocesser. Rehabiliteringen
ska bidra till att människor med sjukdom eller skada når och behåller bästa möjliga
funktion och förmåga samt ge förutsättningar för delaktighet i samhällslivet.
Patienterna ska ha tillgång till rehabiliteringsinsatser, bedömning, utredning, träning och
behandling enligt gällande styrdokument och regionens allmänna kliniska kunskapsstöd
Fakta.
Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att sjukdom
utvecklas, upptäcka tidiga tecken på försämring och genomföra insatser som syftar till
att patienten inte ytterligare försämras vid funktions- eller aktivitetsnedsättning.
Samverkan
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom regionen,
kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, förordningar,
överenskommelser och regionens riktlinjer. Samverkan gäller enskilda patienters vård
men också planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt
kompetensutveckling.
Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystemet för
samverkan och överenskommelser mellan kommuner och landsting”.
Leverantören ska aktivt medverka till att skapa en sammanhållen vårdkedja så att
invånarna garanteras god vård. När leverantören själv inte kan tillgodose invånarnas
behov ska samverkan ske med andra vårdgivare, myndigheter och organisationer.
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Samverkan mellan regionen och leverantörer organiseras genom medicinska
programgrupper och regelbundna forum för information och dialog med
verksamhetschefer. Medicinsk programgrupp består av representanter från regionen och
leverantörer i privat och regionens regi.
Medicinsk programgrupp har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att följa resultat,
föreslå uppdragsförändringar, initiera och fastställa dokument i regionens kliniska
kunskapsstöd, fördela uppdrag och utse representanter i olika samverkansorgan.

6.2 Ansvar och skyldigheter
Allvarlig händelse och katastrofberedskap
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris- och katastrofmedicinsk beredskap
och regionens beredskapsplaner.
Vid allvarlig händelse ska leverantören följa regionens direktiv från tjänsteman i
beredskap och regional sjukvårdsledare.
Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning i samverkan med andra
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att den viktigaste verksamheten kan
bedrivas vid en allvarlig händelse.
Hjälpmedel och förbrukningsmateriel
Leverantören ska förskriva hjälpmedel, förbruknings- och sjukvårdsmaterial enligt
regionens riktlinjer och gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska
informera brukare och anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter.
Leverantören ska använda hjälpmedelcentralen, upphandlade sortiment och IT-stöd för
beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa förbrukningsoch sjukvårdmaterial från länsförsörjning.
Insyn
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att regionen enligt
kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål och behov av insyn i hur
uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet
strider mot lag eller annan författning.
Intyg
Leverantören ansvarar för att utfärda patientrelaterade intyg via regionens IT-stöd.
Medicinsk service/diagnostik
Leverantören kan teckna avtal med regionens enheter för medicinsk service eller annan
underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av Swedac eller har
motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier i egen regi ska vara ackrediterade
av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. Kvalitetssäkrad laboratorieservice i
egen regi kommer att följas upp vid revision utförd av personal från ackrediterad
laboratorieverksamhet.
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Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt regionens
specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi,
nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk
immunologi, medicinsk radiologi och transfusionsmedicin.
Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region
Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra rutiner
kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk service.
Patientjournal
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournaler enligt gällande lagar och
förordningar. Leverantören ska registrera diagnoser och vårdkontakter i patientjournalen
enligt regionens riktlinjer, terminologi, struktur, rutinbeskrivningar och mallar.
Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i patientdatalagen
(2008:355), personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105). Privata vårdgivare är
personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne ensam ska bestämma ändamålen med,
och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Leverantören ska följa regionens riktlinjer och anvisningar för sammanhållen
journalföring. Regionen tecknar särskilt avtal avseende sammanhållen journalföring,
inklusive den nationella patientöversikten, med privata vårdgivare.
Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan vårdgivare
och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. Leverantören ska
lämna ut kopior av patientjournal enligt regionens regler.
Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer och praxis för
registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att personalen har den
kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att ersättningen inte baseras på
felaktig registrering av diagnoskoder.
Patientskadeförsäkring
Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring.
Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF).
Patientförsäkringen gäller vi personskada i samband med hälso- och sjukvård och att
skadan hade varit möjlig att undvika.
Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande sannolikhet
orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse.
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Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för
handläggning av anmälda ärenden.
Sjukskrivning
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjukskrivning och använda
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.
Smittskydd
Leverantören ska utan dröjsmål anmäla smittsamma sjukdomar via SmiNet samt följa
lagar, förordningar och regionens riktlinjer för smittskydd.
Vårdhygien
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg
(2015:10), regionens vårdhygieniska riktlinjer och instruktioner inklusive rutiner för
MRB-screening. Leverantören ska bland annat registrera, följa upp och analysera
vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt
åtgärda avvikelser. Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av
medicinteknisk utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen.
Vårdplanering
Leverantören ska aktivt medverka i och ansvara för att vårdplanering för den enskilde
individen görs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

6.3 Tillgänglighet
E-hälsa
Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-tjänster
enligt regionens riktlinjer:








kontaktkort på 1177 Vårdguiden
bokning av akuta och planerade besök enligt regionens basutbud för webbtidbok
förnyelse av recept och hjälpmedel
rådgivning
journalen via nätet
påminnelser via SMS
stöd och KBT-behandling via Internet

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt regionens beslut.
Distansbesök
Leverantörer som erbjuder distansbesök ska följa regionens riktlinjer för
informationssäkerhet och digitala vårdmöten.
Patienten ska vara identifierad, och det ska vara tydligt för patienten vem som är
vårdgivare och vad besöket kostar.

23

Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län

2017-09-19

Besöket ska vara kvalificerad sjukvård enligt Socialstyrelsens definition, föregås av
bedömning av vårdnivå och rätt vårdinstans, dokumenteras i patientens journal och
registreras enligt regionens riktlinjer.
Remisser utifrån distansbesök ska utformas enligt regionens riktlinjer.
Information till invånare
Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten drivs på uppdrag av
regionen enligt lag om valfrihetssystem.
Leverantören ska leverera kontaktuppgifter till kontaktkort på 1177 Vårdguiden enligt
regionens riktlinjer ”Kontaktuppgifter för hälso- och sjukvården”.
Leverantören ska följa regionens riktlinjer inom informationsområdet och standard för
kallelser. Leverantören ska medverka i regionens informationskampanjer.
Leverantörens webbplats ska uppfylla grundläggande krav på tillgänglighet.
Invånarnas val
Invånarna har rätt att söka vård på vårdcentraler och specialistkliniker i hela landet.
Leverantören ska stödja patienterna i deras val och eventuella önskemål om byte av
vårdgivare. Leverantören ska medverka till att invånarna har tillgång till faktaunderlag
för sitt val av vårdgivare.
Vårdcentralen är förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård.
Vårdcentralen har dessutom en samordnande roll för invånarnas vård.
Remisser
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter
inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (2004:11), regionen riktlinjer och
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Leverantören ansvarar för att nödvändiga provtagningar och undersökningar är gjorda
och att tillräcklig information bifogas remissen när en patient behöver remitteras vidare.
Sjuk- och behandlingsresor
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjuk- och behandlingsresor.
Telefon
Leverantören ansvarar för att invånarna enkelt kan kontakta vårdenheten via telefon
enligt vårdgarantin och regionens krav på öppettider.
Leverantören kan teckna avtal med regionen om telefonitjänster med tillhörande
stödsystem. Leverantörer som inte använder regionens telefonitjänster ska leverera
verksamhetsdata för uppföljning enligt regionens specifikationer.
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Tolk
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller kan
uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, dövblinda, gravt
hörselskadade och talskadade personer.
Vårdgaranti
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantins krav på
tillgänglighet. Leverantören ska uppfylla de högre krav på tillgängligheten som beslutas
av regionfullmäktige.
Öppettider
Öppettiderna ska anpassas till patientgruppernas behov av rådgivning, tidsbokning och
besök.
När vårdenheten är stängd ska telefonsvarare informera om öppettider samt hänvisa till
alternativa vårdgivare. Leverantören ska ha en skriftlig överenskommelse med
vårdenheten man hänvisar till.

6.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning
Arbetsgivaransvar
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler som
gäller för arbetsmarknaden.
Bemanning och kompetens
Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning för att
säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt.
Leverantören ansvarar för att chefer och personal får den fortbildning och
vidareutbildning som behövs för att upprätthålla kompetensen för att ge god och säker
vård.
Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens.
Forskning och utveckling
Leverantören ska delta och samverka i klinisk forskning och utvecklingsarbete på
vetenskaplig grund som berör verksamheten. I tillämpliga fall ska leverantören delta i
interaktiva forskningsansatser.
Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete och vetenskaplig forskning.
Leverantören ska informera regionen om vilka forskningsprojekt som bedrivs inom
verksamheten. Regionen är huvudman för forskningsprojekten.
Leverantören kan få tillgång till regionens infrastruktur för forskning som exempelvis
handledning, statistikkonsultationer och bibliotekstjänster.
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Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra
organisationer. Vid bedömning av forskningsansökningar jämställs leverantörer i privat
och regionens regi. Samma kvalitetskrav och prioriteringsordning gäller.
Meddelarfrihet och meddelarskydd
Personal hos privata leverantörer ska omfattas av samma meddelarfrihet och
meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig verksamhet.
Socialförsäkringsavgifter
Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av
socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter.
Tystnadsplikt och sekretess
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de som
ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta gäller
även icke hälso- och sjukvårdspersonal.
Utbildningsuppdrag
Leverantören ska tillhandahålla utbildningsplatser för AT/ST-läkartjänstgöring, praktisk
tjänstgöring för psykologer (PTP), utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) för studenter från universitet och högskolor samt praktikplatser för elever på
gymnasieprogram, yrkesutbildningar, grundskola och PRAO. Leverantören ansvarar för
att dessa uppdrag håller den kvalitet och den inriktning som följer examenskrav för
respektive utbildningsprogram och överenskomna kvalitetskrav på handledarkompetens.
Leverantören ska aktivt samverka med berörda funktioner inom regionen.
Leverantören ska följa de avtal som regionen har med universitet och högskolor,
gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare för att ta emot och
handleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning och fältstudiedagar. Med
verksamhetsförlagd utbildning menas såväl sammanhängande perioder av utbildning
hos leverantören som kortare moment.
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7. Uppdragsbeskrivning ögonsjukvård
7.1 Inledning
Uppdraget, som utgör en del av den specialiserade ögonsjukvård i öppenvård som
Region Jönköpings län beslutat att finansiera, består av basuppdraget
ögonläkarmottagning och de båda tilläggsuppdragen ögonbottenfotografering av
diabetiker respektive kataraktoperationer. Vårdtjänsterna ska erbjudas i Jönköpings län.

7.2 Uppdragsbeskrivning
Uppdraget gäller vuxna (18 år och äldre). Det omfattar diagnostik, behandling och
uppföljning av ögonsjukdomar som utförs av specialistläkare i ögonsjukvård i
öppenvård med undantag för patienter som behöver akutsjukhusets resurser, kompetens
och utrustning för behandling och diagnoser och åtgärder som anges nedan.
Leverantören ska följa den nationellt framtagna prioriteringsordningen för
ögonsjukvård.
Invånare med sjukdomar som enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta
kan handläggas av specialist i allmänmedicin ska hänvisas till sin vårdcentral.
Endast vid förutsett behov av särskild kompetens i samband med åtgärd kan patienter
inom målgruppen hänvisas till annan vårdgivare.
Uppdraget är indelat i:
Basuppdrag:
Tilläggsuppdrag 1:
Tilläggsuppdrag 2:

Ögonläkarmottagning
Ögonbottenfotografering av diabetiker
Kataraktoperationer

I uppdraget ingår inte:










sjukdomstillstånd utan ögondiagnos
rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för glaucom
rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för åldersförändringar i gula fläcken
glasutprovning
intravitreala injektioner och liknande behandlingar
botoxbehandlingar
kontaktlinskontroller
undersökningar i samband med refraktiv kirurgi
kosmetisk kirurgi

27

Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län

2017-09-19

7.3 Basuppdrag ögonläkarmottagning
Basuppdraget omfattar:





diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar som enligt regionens
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta inte handläggs av specialist i
allmänmedicin eller kräver subspecialistens kompetens och utrustning eller
omfattas av tilläggsuppdragen
nybesök med remiss och återbesök enligt gällande vårdprogram och riktlinjer
rådgivning i enskilda patientärenden till andra vårdgivare inom länets
ögonsjukvård

Tillgänglighet
Medicinskt ansvarig läkare ska vara kliniskt verksam vid mottagningen.
Leverantören ska eftersträva hög kontinuitet i läkarbemanningen.
Specialistläkare i ögonsjukvård ska vara tillgänglig på mottagningen minst 1 dag/vecka
sammanlagt minst 20 procent av en heltidstjänst året runt.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska vara tillgänglig för länets invånare via
telefon varje vardag. Telefontid är tillåtet.
Leverantören ska medverka till att hälso- och sjukvården i Jönköpings län kan
upprätthållas dygnet runt. Nuvarande uppdrag omfattar inte dygnet runt-verksamhet,
men kan komma att utvidgas.
Leverantören ska samverka med regionens övriga verksamheter inom specialiteten vid
planering av semester och annan ledighet.
Kompetens
Medicinskt ansvarig läkare ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av klinisk
verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd
specialistutbildning.
För uppdraget krävs specialistläkare i ögonsjukvård som är godkänd av Socialstyrelsen.
Läkare under ST-utbildning till specialist i ögonsjukvård eller allmänmedicin får endast
arbeta under handledning av specialist i ögonsjukvård.
Lokaler och utrustning
Leverantören ska ha utrustning för att kunna ta emot och behandla patienter inom
basuppdraget.
•
•
•
•
•

spaltlampa
digital ögonbottenkamera
optical coherence tomography (OCT)
datorperimeter
pachymeter
28
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operationsrum och utrustning för mindre operationer

Läkemedel
Förskrivning av dyra läkemedel, till exempel Eylea, Lucentis och Ozurdex, ingår inte i
uppdraget.
Remisser
Leverantören ska med remissvar eller ny remiss, då så är tillämpligt, återföra patient till
remitterande läkare för uppföljning.
Beslut om remisser till vård utanför Jönköpings län ska godkännas av regionens
verksamhetschef för ögonsjukvård för att vara giltig.
Leverantören har rätt att remittera till regionens syncentral.
Samverkan
Leverantören ska:







samverka med remittenter, primärvård och andra relevanta aktörer för att
tillgodose patienternas behov av vård och omsorg
medverka vid schemalagda multidisciplinära terapikonferenser max 1 timme per
vecka
samråda och samverka med andra vårdgivare och myndigheter
medverka vid obligatoriska samrådsmöten mellan leverantörer och regionen
samverka med regionen i frågor som rör uppföljning och analys av
verksamheten
delta i regionens utbildningar som rör uppdragsområdet

Rapportering och uppföljning
Leverantören ska rapportera till:


NYSAM

7.4 Tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar patienter med typ 1 eller typ 2 diabetes mellitus och ges enligt
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes mellitus.
Uppdraget omfattar:
•
•
•
•

fotografering med digital ögonbottenkamera med tillräcklig upplösning för att
upptäcka de minsta förändringarna
analys av fotograferade ögonbottnar
undersökning och klinisk uppföljning av patienter som inte går att fotografera*
eller där annat behandlingskrävande fynd iakttagits vid fotograferingen
dokumentation i patientjournal
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information till remittent och patient om undersökningsresultatet
rekommendation av tidsintervall för nya undersökningar – patienter som
behöver täta kontroller ska kallas vid tidpunkter som bedömts lämplig med
hänsyn till aktuell ögonstatus
information till läkaren som behandlar patientens diabetes i de fall annan
sjukdom än diabetesretinopati upptäcks vid ögonbottenundersökning
digital lagring av fotografier så att de – med patientens samtycke – är
tillgängliga för andra vårdgivare

*Patienter med mediegrumlingar, liten pupill, skador på hornhinna, komplikationer i
iris, utbredda ärr i näthinnan efter olika sjukdomar eller laserbehandlingar, perifert
liggande skador i näthinnan, andra kroniska ögonsjukdomar eller dålig medverkan från
patienten ska följas upp av ögonläkare genom individuella kontroller under lång tid.
Kompetens
Fotografering kan utföras av för ändamålet utbildad personal. Granskning av bilder ska
utföras av ögonläkare eller ögonsjuksköterska med dokumenterad kompetens.
Utrustning
Digital ögonbottenkamera som levererar bilder i dicomformat till bilddatabasen Forum.

7.5 Tilläggsuppdrag kataraktoperationer
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar patienter med grå starr i indikationsgrupp enligt regionens riktlinjer,
med undantag för patienter som av medicinska skäl kräver narkos eller speciell
medicinsk teknisk utrustning. Patienterna ska prioriteras utifrån medicinsk
behovsbedömning. Särbehandling, andra överenskommelser med remittenter eller andra
åsidosättande av den medicinska prioriteringen får inte förekomma. Målet är att
patienterna ska slutbehandlas för det tillstånd som ingår i detta uppdrag.
Uppdraget omfattar:
•

•
•

•

kataraktoperation med senaste teknik (FACO)* efter remiss från optiker eller
specialistläkare i ögonsjukdomar – operationerna ska genomföras enligt
ögonläkarföreningens State of the Art-dokument med kliniska riktlinjer för
katarakt
oftalmologisk förundersökning enligt regionens riktlinjer för att bedöma
operationsindikationer och biometri ska genomföras före operation
bedömning och hantering av alla eventuella komplikationer som uppstår i
samband med det operativa ingreppet eller i dess omedelbara anslutning (upp till
2 timmar efter operation) med undantag för komplikationer som kräver
akutsjukhusets resurser
postoperativa komplikationer/besvär, som inte kräver akutsjukhusets resurser,
ska hanteras av opererande enhet
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minst en kontakt hos vårdgivaren inom 28 dagar efter utförd operation för
kontroll av operationsresultatet med preliminär eller slutlig refraktionering för
patienter enligt regionens riktlinjer
information till patienten inför och efter operationen
skriftlig information till patienten som kan uppvisas vid behov av akut vård för
komplikationer som inte kan hanteras av leverantören

*Om FACO inte kan användas kan i enstaka fall annan vedertagen teknik användas.
Kompetens
Leverantören ska garantera att ansvarig opererande läkare är specialist inom
ögonsjukvård med aktuell erfarenhet inom kataraktkirurgi.
Opererande läkare ska vid driftstarten eller nyanställning självständigt ha utfört minst
200 operationer totalt och minst 100 operationer per år.
Lokaler och utrustning
Leverantören ska förfoga över utrustning och särskild lokal för operationsverksamheten
som uppfyller kraven för operationsrum enligt gällande standard.
Rapportering och uppföljning
Leverantören ska rapportera till det nationella kataraktregistret. Vid registrering ska
även synhälsoenkäten (NIKE) fyllas i.

7.6 Ersättningsvillkor
Allmänt
Regionens avsätter xx miljoner kronor för ögonsjukvård inom vårdval 2018.
Fördelning av ersättning
Ersättning (miljoner kronor)
Rörlig patientrelaterad ersättning basuppdrag
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag katarakt
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag
ögonbottenfotografering
Särskild ersättning
Resultatrelaterad ersättning
Summa
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Totalbelopp
34,5
25,1
3,6

Procentuell
fördelning
48 %
35 %
5%

6,2
2,2
71,6

9%
3%
100 %
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DRG-koder (diagnosrelaterade grupper)
Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer för registrering och
gruppering av diagnos- och åtgärdskoder.
Ersättning utgår för leverantörens gruppering av DRG-koder enligt Regionens beslut
”Ersättningsberättigade DRG-koder för ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”.
Ersättning för basuppdrag ögonläkarmottagning
Ersättning per besök och kontakt (inom ovanstående DRG)
Pris per kontakt
(exklusive
Kontaktform
patientavgift)
Kvalificerad telefon- och brevkontakt*
160 kr
Sjukvårdande behandling
380 kr
Läkarbesök
990 kr
Läkarbesök laserbehandling vid efterstarr (ögonåtgärder,
1 150 kr
terapeutiska, besök B80O)**
(bilateralt) 1 500 kr
Läkarbesök laserbehandling vid glaukom, trycksänkning (primära
1 150 kr
operationer på iris, öppenvård B11O)***
(bilateralt) 1 500 kr
Operation (extraokulära operationer exklusive ögonhåla, öppenvård
2 560 kr
B15O, andra operationer vid problem i ögonregionen B17O))
(bilateralt) 4 930 kr
*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-grupperas.
**Registrera diagnoskod H26.4 och KVÅ kod CJB10.
*** Registrera diagnoskod H40.1 och KVÅ kod CHD05 alt. KVÅ kod CHD00.
KVÅ-kod ZXA10 ska registreras för bilaterala operationer.

Ersättning för tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker
Regionen ersätter undersökningar som genomförs enligt gällande riktlinjer.
Vårdgivare ska registrera:
 diagnoskod E100–E149
 samt KVÅ-kod XCK10 (Fotografering av ögonbotten)
Ersättning per undersökning
DRG
B81O

Pris per kontakt
(exklusive patientavgift)
600 kr

Kodtext
Ögonfotografering, besök

Ersättning för tilläggsuppdrag kataraktoperationer
Regionen ersätter:




undersökning inför operation
kataraktoperation inklusive intraokulär lins samt för operationen nödvändiga
läkemedel och material
kontakt efter operation (exklusive kontakter avseende komplikationer)

Leverantören ska registrera:
•
•
•

vårdåtagande katarakt
diagnoskod H25X–H26X (ej H264)
samt någon av KVÅ-kod CJD00–CJD25, CJD99 eller CJE00–CJE99
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vid återbesök, diagnoskod Z090 och som bidiagnos den diagnos som
registrerades vid kataraktoperationen

Ersättning per besök och kontakt (samma ersättningsnivå som inom basuppdraget)
Pris per kontakt
Kontaktform
(exklusive patientavgift)
Kvalificerad telefon- och brevkontakt*
160 kr
Sjukvårdande behandling
380 kr
Läkarbesök
990 kr
*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-grupperas.

Ersättning per operation
DRG
B12Q
B12P

Kodtext
Ensidig linsoperation utom discission av sekundär
katarakt, öppenvård
Bilateral linsoperation utom discission av sekundär
katarakt, öppenvård

Pris per kontakt
(exklusive patientavgift)
4 060 kr
8 520 kr

Regionen betalar ingen extra ersättning i de fall komplikationer uppstår inom 28 dagar
från operationstillfället.
I de fall patienten önskar multifokala linser istället för standardlins ska leverantören
debitera patienten merkostnaden.
Kvalitetsersättning
Regionen betalar ut kvalitetsersättning för tillgänglighet (faktisk väntetid till första
besök och operation/åtgärd) systematiskt förbättringsarbete och övriga
kvalitetsvariabler.
Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete betalas ut till leverantörer som kan visa
att man har en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin verksamhet.
Redovisning och uppföljningen sker inom ramen för regionens medicinska
programgrupp för ögonsjukvård.
Kvalitetsvariabler och gränsvärden kan variera mellan olika år. Regionen betalar ut
ersättning för registrering i det nationella kataraktregistret (tilläggsuppdrag). Eventuella
ytterligare kvalitetsvariabler definieras under 2018. Aktuella variabler och gränsvärden
för kvalitetsersättning publiceras på regionens webbplats.
Kvalitetsersättning betalas ut per månad utifrån leverantörens resultat och andel av den
totala produktionen inom vårdvalsområdet.
Patientrelaterad ersättning
Leverantören får kompensation för frikort, avgiftsfria besök för 18–19-åringar och
ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden.
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8. Informationshantering
8.1 Inledning
Leverantören ska följa tillämpliga delar av regionens policy och riktlinjer för IT. Varje
vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och hälso- och sjukvårdens
adressregister (HSA).

8.2 Informationssäkerhet
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta patientens
rätt till integritet.
Leverantören ska ansluta sig till regionens säkerhetslösningar för tillgång till IT-tjänster.
Leverantören ska följa regionens policy och riktlinjer för informationssäkerhet.
Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det personliga
ansvaret att följa riktlinjerna.
All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt
regionens riktlinjer.

8.3 Personuppgifter
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning.
Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom
leverantörens organisation.

8.4 Verksamhetsdata
Leverantören ska kontinuerligt registrera vårdkontakter enligt regionens riktlinjer och
vid angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data för uppföljning och
fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa Socialstyrelsens och
regionens riktlinjer för registrering av diagnos- och åtgärdskoder.
Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning som
bedrivs av landstingsanställd eller forskare som regionen samarbetar med.
Leverantören ska vid kommunikation med regionen eller andra vårdgivare använda
definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av regionen.
Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för hantering
av information vid verksamhetsövergång.

8.5 IT-infrastruktur
Regionen levererar en kommunikationslösning mot regionens datornätverk inklusive
nätverksutrustning. Hårdvara som används för kommunikation med regionens IT34
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system får inte användas för extern kommunikation på annat sätt än genom regionens
brandvägg.
Leverantören ansvarar för det interna fastighetsnätet för data och telefoni inklusive
förbindelsen mellan avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska
följa regionens standard för kabelsystem.
Till filialer kan regionen leverera annan IT-uppkoppling än för huvudmottagningen.

Leverantören ska bara använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd av
Regionen. Datorer hyrs av regionen. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller
annan utrustning anslutas efter samråd och godkännande av regionen.
Leverantören ska tillhandhålla och underhålla kontaktuppgifter för personal, enheter och
funktioner till Regionens interna och externa HSA-katalog.
Leverantören ges åtkomst till regionens plattformstjänst för befolkningsregister Master.
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för användning inklusive reglerna för
personer som har sekretessmärkning i befolkningsregistret.
Leverantören ska använda sig av regionens behörighetskontrollsystem. Leverantören
ansvarar för att användarna inte har tillgång till fler programvaror än nödvändigt i
regionens nätverk.
Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastrukturen.

8.6 IT-system
Leverantören förbinder sig att använda obligatoriska IT-system enligt regionens
riktlinjer. Regionen tillhandahåller system och utbildning av superanvändare i
förhållande till verksamhetens storlek.
Obligatoriska IT-system eller system som är kompatibla med dessa:







Cosmic för vårdadministration, resursplanering, vårddokumentation och
läkemedelshantering. I Cosmic ingår ROS för elektroniska beställningar, remiss
och svar från laboratoriemedicin, radiologi och klinisk fysiologi. Regionen
tillhandahåller statistik och utdata för respektive leverantör.
Nationell patientöversikt (NPÖ)
HSA
Mina vårdkontakter
Frikortsregistret

Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott.
Övriga programvaror än de av regionen definierade måste godkännas före installation.
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Leverantören ska kontinuerligt kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och
spionprogram är aktuellt på verksamhetens utrustning.
Regionen ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören ansvarar för dess
innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-kompatibla filformat
användas.
Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av regionens befintliga ITtjänster som kan komma att ingå i utbudet till leverantören upprättas ett nytt avtal.

8.7 Support och konsulttjänster
Leverantören har rätt att använda regionens supportorganisation i frågor om regionens
IT-infrastruktur och obligatoriska IT-system.
Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som regionen
tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra felanmälningar på utrustning
och program till regionens kundcenter på IT-centrum. Regionen har rätt att ha planerade
avbrott för systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll.
Leverantören kan köpa IT-konsulttjänster från regionen inom systemområden som är
relevanta för regionens uppdrag till leverantören.
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9. Rapportering och uppföljning
9.1 Avtalsuppföljning
Regionen har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för godkännande av leverantör
och andra avtalsvillkor.

9.2 Uppdragsuppföljning
Alla verksamheter som finansieras av regionen ska kännetecknas av kund- och
processorientering:
•
•
•

verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst för
patienten
rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i gränssnitten
mellan olika ansvarsområden är viktigt,
kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning

Regionens uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som regionen vill förmedla
till invånarna utifrån hälso- och sjukvårdslagen. God vård innebär att hälso- och
sjukvården ska:
•
•
•
•
•
•

vara säker
vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig
vara patientfokuserad
vara effektiv
vara jämlik
ges i rimlig tid

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och
leverantörernas verksamhet.
Regionen har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från vårdens IT-stöd.
Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i samband med
regionfullmäktiges beslut om budget.
Patientenkäter
Leverantören ska samverka med regionen om patientenkäter och i förekommande fall
delta i den nationella patientenkäten. Regionen har rätt att ta del av allt grundmaterial
från gemensamma patientenkäter.
Rapportering
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och avsnitt 3
”Villkor för godkännande”.
Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister och
nationella register som exempelvis väntetider i vården. Leverantören ska på begäran
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rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för uppdraget som inte fångas av vårdens
IT-stöd.
Regionen har rätt att följa upp volymer och kostnader för leverantörens
läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service.

9.3 Dialog
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter.
Regionen kallar leverantören en gång om året för genomgång av verksamheten. Inför
genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin verksamhet inklusive
medicinska resultat.
Förutom den årliga genomgången kan regionen kalla till uppföljningsdialoger inom
specifika områden, exempelvis läkemedelsförskrivning.

9.4 Fördjupad uppföljning
Regionen har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda leverantörer eller
inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland annat genom
verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och produktivitetsanalyser.

9.5 Revision
Regionen har rätt att självt eller genom ombud revidera leverantörens verksamhet,
exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och juridiska förhållanden. Möjligheten
till revision omfattar även underleverantörer som leverantören anlitar för genomförande
av uppdraget. Leverantören ska utan kostnad för regionen biträda vid revision bland
annat genom att – men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till
förfogande.

9.6 Redovisning
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via regionens IT-stöd för
analys- och rapportuttag.
Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i regionens månadsuppföljning,
delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att länets invånare ska kunna
jämföra olika leverantörer.
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10. Ersättningsvillkor
10.1 Budgetram
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska faktorer,
medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling samt
rationaliseringsbehov.
För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges
Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting.
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad kostnadsutveckling.
Förändringar i kostnadsansvar mellan regionens olika verksamheter påverkar
budgetramen enligt principen att ett utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad
ersättning och vice versa. Ändrade kostnader som faller inom ramen för befolkningens
förändrade konsumtion, eller härrör från ändrade arbetssätt hos leverantörerna, medför
inte någon förändring i ersättningsramen.
Regionens har ett övergripande mål att kostnaderna för vården ska vara i nivå med
genomsnittet i landet.

10.2 Ersättningsmodell
Regionens ersättningsmodell för hälso- och sjukvård utgår från att pengarna följer
patienten. Modellen ska stimulera samverkan och vara transparent så att det är tydligt på
vilka grunder ersättning ges. Ersättningsnivåerna revideras årligen.
Ersättningsmodellen förutsätter att regionen och leverantörerna tar ett gemensamt
ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna ska samverka
kring modellens tillämpning och utveckling.
Ersättningsnivåerna enligt prislista baseras på regionens självkostnad och står i
proportion till leverantörens uppdrag och kostnadsansvar. Leverantörens ersättningar
ska därmed täcka uppdragets samtliga kostnader om inget annat anges. Leverantören har
kostnadsansvar för merkostnader vid eventuella komplikationer.
Modellens delar:




Patientrelaterad ersättning
o Besök och åtgärder
o Diagnosrelaterade grupper (DRG)
o Vårdepisod
Kvalitetsersättning
o Tillgänglighet
o Systematiskt förbättringsarbete
o Kvalitetsindikatorer
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Särskild ersättning
o Jour
o Tolk
o Utbildning

Kostnadskontroll
Regionen fastställer varje år ett kostnadstak för varje vårdvalsområde. Kostnadstaket är
den gemensamma maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma
leverantörer inom det specifika vårdvalsområdet. Kostnadstaket avser patientrelaterad
ersättning exklusive patientavgifter.
Kostnadstaket fördelas per månad under ett kalenderår utifrån tidigare års utfall. Det
betyder att den totala ersättningsnivån kan variera från en månad till en annan. Om
kostnadstaket (den maximala ersättningen) inte nås förs kvarstående belopp över till
nästkommande månad. Om kostnadstaket i stället överskrids reduceras priserna
innevarande månad för samtliga leverantörer.
Beroende på fördelning av basuppdrag och tilläggsuppdrag mellan leverantörerna kan
det förekomma flera kostnadstak inom samma vårdvalsområde.

10.3 Patientrelaterad ersättning
Den patientrelaterade ersättningen utgör merparten av ersättningen till leverantören.
Regionen beräknar ersättningens storlek utifrån identifierade kostnader för effektiv vård
och patienternas behov.
Regionens ambition är att på sikt öka andelen av ersättningen som baseras på DRGvikter (DRG = diagnosrelaterade grupper). Regionen planerar även att utveckla
ersättningsmodellen för att främja satsningar på e-hälsa.
Läkemedel
Om inget annat anges har leverantören kostnadsansvar för samtliga
rekvisitionsläkemedel som administreras till patienter inom vårduppdraget.
Om behandlande läkare bedömer att patienten själv kan administrera sina läkemedel,
utan övervakning eller hjälp av sjukvårdspersonal, får läkemedlet förskrivas på recept.
Leverantören har inte kostnadsansvar för receptläkemedel. Leverantören ska följa
regionens riktlinjer för förskrivning.
Kompensation för utebliven patientavgift
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av regionen.
Patientavgifterna tillfaller leverantören.
När patienten har uppnått högkostnadsskyddet ersätter regionen leverantören för
uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök.
Leverantören får inte ersättning för avgiftsfria besök för patienter 20 år och äldre eller
om patienten låter bli att betala patientavgiften.
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Leverantören får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den som
en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till.
Tolk
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden.
Vård av patienter från andra landsting
Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som omfattas av ett annat landstings
ansvar för hälso- och sjukvård. Leverantören ska följa hemlandstingets remissregler.
Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. Privata
leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till regionen. Kopia på giltigt EU-kort eller
giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta betalas inte någon ersättning ut.
För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför EU och
EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård.
Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.
Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas ingen
ersättning ut.

10.4 Kvalitetsersättning
Kvalitetsersättningen utgör 3 procent av den totala ramen. Leverantören kan få
ersättning för:




tillgänglighet – en procent
systematiskt förbättringsarbete – en procent
övriga kvalitetsvariabler – en procent

10.5 Särskild ersättning
Ersättning för jour och beredskap
I de fall uppdraget omfattar jour och beredskap ingår ersättningen för det arbetet i den
patientrelaterade ersättningen. Leverantören får därför ingen särskild ersättning för jour
och beredskap.
Momskompensation
Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer avdragsrätt
för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer. För att privata och
landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor kompenseras
privata leverantörer för sina merkostnader för moms genom att ersättningen räknas upp
med 5 procent på nettoutbetalningen.
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Riktade statsbidrag
Regeringen använder riktade statsbidrag för att stimulera utveckling inom olika
områden i landstingens och kommunernas verksamhet. Bidragen är villkorade och
beslutas för ett eller två år i taget. Leverantören förväntas delta i de förbättringsområden
som staten och landstingen kommer överens om.
Ersättning för vård utförd av underleverantör
I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en underleverantör, ska
leverantören betala ersättning till underleverantören. Avtalsparterna administrerar och
ansvarar själva för sina ekonomiska mellanhavanden.

10.6 Underlag för utbetalning
Regionen hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av ersättning
från vårdens IT-stöd.
I de fall leverantören ska lämna in underlag för ersättning till regionen måste det ske
senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning.
Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.
Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering kompenseras inte i efterhand.
Regionen korrigerar inte heller tillägg och avdrag för besök på annan vårdenhet som
skett på grund av utebliven eller felaktig inrapportering av underleverantörsavtal.
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Taxeförslag 2018
blå färg = Åtgärden kan debiteras med STB
Grön färg = Åtgärdskoden kan endast användas inom specialisttandvården.
Röd trekant = Regelverket kring åtgärden blir synligt när muspekaren ställs i rutan
gul färg = detta är en åtgärdskod som är ny.

Planerat första datum 2018-01-15

Uppdaterad enligt regelverket HSLF-FS 2017:39
(senast ktr/ justerad 20170911)

Information om när tandposition måste anges.
(se Kommentar!)

100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Behand
ling

Under
grupp

Åtgärd
/Tillstånd

Typ av behandling

Arvode Referens Kommentarer och kombinationsmöjligheter
i kronor
pris

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Instruktion för undersökningsåtgärder
US

N

101

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

975

830 4 RTG och 5 min förebyggande beh ingår

US/AK

MAS

103L1

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

205

365

US/AK

KE

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

365

365

US/AK

H1

103H1

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

680

365

US/AK

KES

103S

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

455

455

US/AK

KEHS

103SH

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

685

455

US/AK

OMF

107

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

1 035

1 035

US/AK

OMFS

107S

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

1 515

1 515

US/AK

OMFHS

107SH

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

1 880

1 515

US

UTR

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 705

1 705 Avser utredning 60 minuter eller mer.

US

UTRLS

108SL

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 150

2 415 Avser utredning 60 minuter eller mer.

US

UTRS

108S

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 415

2 415 Avser utredning 60 minuter eller mer.

US

THY

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

660

610 4 RTG och 5 min förebyggande beh ingår

US

THYP

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av
tandhygienist

855

805 4 RTG och 10 min förebyggande beh ingår

US

THYA

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

255

255

US

THYK

114

Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av
tandhygienist

480

480

885

885

1 770

1 770

Konsultationsåtgärder
US

KONS

115S

US

KONSO

116S

Konsultation specialisttandvård (Kan användas endast av tandläkare med
bevis om specialistkompetens)
Konsultation specialisttandvård, omfattande (Kan användas endast av
tandläkare med bevis om specialistkompetens)

Åtgärder för röntgenundersökning
Instruktion för röntgenundersökning
RTG
RTG
RTG
RTG

INT
INTS
DS
DSS

121
121S
122
122S

Röntgenundersökning av enskild tand
Röntgenundersökning av enskild tand
Röntgenundersökning, delstatus
Röntgenundersökning, delstatus

55
65
235
375

55 Omfattar erforderligt antal bilder
65 Omfattar erforderligt antal bilder
235 Mer än en tandposition
375

Tandposition krävs

RTG
RTG
RTG
RTG
RTG
RTG
RTG
RTG

FULL
FULLS
PAN
PANS
EXO
EXOS
OMF
OMFS

123
123S
124
124S
125
125S
126
126S

Röntgenundersökning, helstatus
Röntgenundersökning, helstatus
Panoramaröntgenundersökning
Panoramaröntgenundersökning
Röntgenundersökning, extraoral
Röntgenundersökning, extraoral
Röntgenundersökning, omfattande
Röntgenundersökning, omfattande

795
1 195
520
800
510
780
965
1 415

795
1 195
520
800
510
780
965
1 415

En gång per ersättningsperiod
En gång per ersättningsperiod

Omfattar erforderligt antal bilder
En gång per ersättningsperiod

Åtgärder för tomografiundersökning
Instruktion för tomografiåtgärder
RTG
RTG
RTG
RTG

TOM1
TOM1S
TOM2
TOM2S

131
131S
132
132S

Tomografiundersökning, en kvadrant
Tomografiundersökning, en kvadrant
Tomografiundersökning, två kvadranter
Tomografiundersökning, två kvadranter

965
1 190
1 255
1 605

965
1 190
1 255
1 605

RTG

TOM3

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning

1 540

1 540

RTG
RTG
RTG

TOM3S
TOM4
TOM4S

133S
134
134S

Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
Tomografiundersökning, fyra kvadranter

2 020
1 825
2 435

2 020
1 825
2 435

US
US
US
US
US
US

SM
SS
LK
BIO
BIOS
PAD

141
161
162
163
163S
164

Studiemodeller, för behandlingsplanering
Salivsekretionsmätning
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
Biopsi
Biopsi
Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

620
570
320
960
1 135
525

620 Endast för beh. planering
570
320
960
1 135
525

Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
Instruktion för sjukdomsförebyggande åtgärder
Åtgärd
/Tillstånd

Typ av behandling

PRF
PRF

INF
PS

201
204

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller
problem
Profylaxskena, per skena

PRF
PRF

FU
F

205
206
207
208
209

Fluorbehandling, kortare behandlingstid
Fluorbehandling
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

FFHYG

300 Sjukdomsbehandlande / Smärtstillande åtgärder

AK
AK
AK
AK
AK

SJM
SJMS
SJ
SJS.
SJO

Åtgärd
/Tillstånd
301
301S
302
302S
303

Typ av behandling
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Sjukdomsbehandlande åtgärder,omfattande behandling

Arvode Referens Kommentarer och kombinationsmöjligheter
i kronor
pris
435
765

435
765 2 framställda skenor = 2 debiterade koder

160
320

160
320
255
475
755

Arvode
i kronor
400
485
745
925
1 105

referens
pris
400
485
745
925
1 105

Högst 6 ggr / ersättningsperiod
Högst 6 ggr / ersättningsperiod
Högst 3 ggr / ersättningsperiod
Högst 3 ggr / ersättningsperiod
Högst 3 ggr / ersättningsperiod

Kommentarer och kombinationsmöjligheter
"Liten insats"
"Normal insats"
"Större insats"

AK

SJOS

303S
304
304S

Sjukdomsbehandlande åtgärder,omfattande behandling
Sjukdoms eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
Sjukdoms eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

PRF

INFS

311

TV
TV
TV
TV
TV
PRF
EXC
PARO
PARO
PARO
PARO
PARO

INFU
BMO
BMOS
BM
BMS
IOK
N
PMO
PMOS
H1
PO
POS

312
313
313S
314
314S
321
322
341
341S
341H1
342
342S

PARO

PST

343

PARO
ANAE

PSTS
LGAS

343S
362

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar
eller problem
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
Beteendemedicinsk behandling
Beteendemedicinsk behandling
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
Stegvis excavering
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande
behandling
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande
behandling
Lustgassedering, per gång

1 370
1 650
2 005
450

1 370
1 650
2 050
450 Upp till 4ggr per beh.period

160
980
2 075
455
960
485
1 095
475
685
705
960
1 755

160
980
2 075
455
960
485
1 095
475
685
475
960
1 755

1 425

1 425 OBS! Kräver 90 minuters bokad tid.

3 890
825

3 890 OBS! Kräver 90 minuters bokad tid.
825

Högst en gång per ersättningsperiod
Högst en gång per ersättningsperiod
Högst en gång per ersättningsperiod
Högst en gång per ersättningsperiod

"Mindre parodbesök" upp till 30 minuter
"Mindre parodbesök" upp till 30 minuter
Besök över 30 minuter. Ingen karens över ref. pris.
"Större parodbesök" ca 50 minuter
"Större parodbesök" ca 50 minuter

400 Kirurgiska åtgärder
Instruktion för kirurgiska åtgärder.
Åtgärd
/Tillstånd

Typ av behandling

Tanduttagning, en tand
Tanduttagning, en tand
Avlägsnande av hängande led, "Grafisk åtgärd"
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
Tanduttagning, tillkommande enkel
Tanduttagning, tillkommande enkel

Arvode
i kronor

referens Kommentarer och kombinationsmöjligheter
pris

Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
X
X
X
X
X
XR
XR
X
X

N
NS
HLX
KO
KOS
KO
KOS
E
ES

401
401S
401
402
402S
402
402S
403
403S

X

OPAVL

404

X
XR
XR
KIR
KIR
KIR
KIR
X
X
KIR
KIR

OPAVS
OPAVL
OPAVS
N
NS
DA
DAS
ÖT
ÖTS
ÖDA
ÖDAS

404S
404
404S
404
404S
405
405S
406
406S
407
407S

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller
annan vävnad, per operationstillfälle
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller
annan vävnad, per operationstillfälle
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera rötter, per operationstillfälle
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera rötter, per operationstillfälle
Kirurgiskt avlägsnande av vävnad, per operationstillfälle
Kirurgiskt avlägsnande av vävnad, per operationstillfälle
Omfattande dentoalveolär kirurgi
Omfattande dentoalveolär kirurgi
Tanduttagning, övertalig tand
Tanduttagning, övertalig tand
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

Implantatkirurgiska åtgärder

1 005
1 255
0
1 660
2 060
1 660
2 060
180
225

1 005
1 255
0 se instruktion!
1 660
2 060
1 660
2 060
180 (Endast mycket enkla tänder)
225

3 060

3 060

3 725
3 060
3 725
3 060
3 725
4 080
4 965
1 005
1 255
2 010
2 410

3 725
3 060
3 725
3 060
3 725
4 080
4 965
1 005
1 255
2 010
2 410

Instruktion för samtidiga implantatoperationer.
IMPL
KIR
KIR
KIR
KIR
KIR
KIR
KIR
KIR

IMPL
OP1
OP1S
FE2
FE2S
OP2
OP2S
FT2
FT2S

420
421
421S
422
422S
423
423S
424
424S

Implantat, per styck
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 620
3 525
4 610
1 465
1 730
4 695
6 140
1 645
1 955

2 620 OBS! Merkostnad vid dyrare fixtur.
3 525
4 190
1 465
1 730
4 695
5 585
1 645
1 955

KIR

OP3

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat.

6 480

6 480

KIR
KIR
KIR
KIR
KIR
KIR
KIR
AI
AI

OP3S
FF2
FF2S
BEB
BEBS
BER
BERS
BF
BFS

425S
426
426S
427
427S
428
428S
429
429S

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat.
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant
Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant
Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle

8 450
2 195
2 640
3 875
4 675
4 665
5 375
3 840
4 640

7 680
2 195
2 640
3 875 Tillämpas främst av ST tdl
4 675
4 665 Tillämpas främst av ST tdl
5 375
3 840
4 640

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med
benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant,
tilläggsåtgärd, per kvadrant.

1 475

1 475

1 830

1 830

KIR

KORR

KIR

KORRS

430S

KIR

BEBT

431

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med
benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant,
tilläggsåtgärd, per kvadrant.
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per
kvadrant.

2 450

2 450

2 820

2 820

KIR

BEBT

431S

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per
kvadrant.

KIR

BEIT

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant.

1 825

1 825

KIR
AI
AI
AI
AI

BEIT
AI
AIS
AIE
AIES

432S
435
435S
436
436S

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant.
Avlägsnande av ett implantat
Avlägsnande av ett implantat
Avlägsnande av ett implantat, enkel
Avlägsnande av ett implantat, enkel

2 090
1 005
1 255
180
225

2 090
1 005
1 255
180
225

2 485

2 485

3 015
3 515
4 315

3 015
3 515
4 315

Parodontalkirurgiska åtgärder
PARO

KBE

441

PARO
PARO
PARO

KBES
KB
KBS

441S
442
442S

Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk
behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk
behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle

Tandposition krävs

PARO

PEI

443

PARO

PEIS

443S

Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två till fyra implantat, per
operationstillfälle
Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två till fyra implantat, per
operationstillfälle

PARO

OBPA

444

Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre
tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

PARO

OBPAS

444S

PARO

OBPI

445

PARO

OBPIS

445S

PARO

REM

446

PARO

REMS

446S

PARO

REE

447

PARO

REES

447S

PARO

BVT

448

PARO

BVTS

448S

Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre
tänder eller fler i kombinatioon med annan operation, per operationstillfälle
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler,
eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per
operationstillfälle
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler,
eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per
operationstillfälle
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein,
tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein,
tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per
operationstillfälle
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per
operationstillfälle
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per
operationstillfälle
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per
operationstillfälle

KIR

KOAG

480

Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd

3 350

3 350

4 105

4 105

4 560

4 560

5 625

5 625

4 560

4 560

5 625

5 625

1 805

1 805

1 935

1 935

1 220

1 220

1 305

1 305

735

735

910

910

315

315

Arvode
i kronor
3 325
3 980
4 005
4 815
5 030
6 060
5 485
6 600
890
1 085
785
960
785
965
1 150
1 415
3 590
4 385

referens
pris
3 325
3 980
4 005
4 815
5 030
6 060
5 485
6 600
890
1 085
785
960
785
965
1 150
1 415
3 590
4 385

Övriga åtgärder

500 Rotbehandling
Instruktion för rotbehandlingsåtgärder.

RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF

1
RF1S
2
RF2S
3
RF3S
4
RF4S

ENDO
ENDO
ENDO
ENDO
ENDO
ENDO
ENDO
ENDO

AKUT
AKUTS
KL
KLS
STB
STBS
RO
ROS

Åtgärd
/Tillstånd
501
501S
502
502S
503
503S
504
504S
520
520S
521
521S
522
522S
523
523S
541
541S

Typ av behandling
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
Akut endodontisk behandling, annan behandlare
Akut endodontisk behandling, annan behandlare
Akut endodontisk behandling
Akut endodontisk behandling
Komplicerad kanallokalisation
Komplicerad kanallokalisation
Stiftborttagning
Stiftborttagning
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle

Kommentarer och kombinationsmöjligheter

Deb. endast 1 gång/tand
Deb. endast 1 gång/tand
Deb. endast 1 gång/tand

ENDO

ROSSH

541SH

ENDO

APKT

542

ENDO

APKTS

542S

Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle,
tilläggsåtgärd
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle,
tilläggsåtgärd

5 285

4 355

1 010

1 010

1 235

1 235

600 Bettfysiologiska åtgärder
Instruktion för bettfysiologiska behandlingsåtgärder.
Åtgärd
/Tillstånd
BESK

BEHA

601

BESK

BEHAS

601S

BESK

BEHA

602

BESK
BESK
BESK

BEHAS
REPO
REPS.

602S
603
603S

BESK

L1

604L1

BESK

MS

604

BESK
BETT
BETT
BETT
BETT

MSS
MOT
MOTS
BS
BSS

604S
606
606S
607
607S

Typ av behandling
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per
skena
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per
skena
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per
skena
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per
skena
Reponeringsskena, per skena
Reponeringsskena, per skena
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer,
per skena
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer,
per skena
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer,
per skena
Motorisk aktivering
Motorisk aktivering
Bettslipning för ocklusal stabilisering
Bettslipning för ocklusal stabilisering

Arvode
i kronor

referens Kommentarer och kombinationsmöjligheter
pris

3 420

3 420

4 555

4 555

3 420

3 420

4 555
5 170
6 100

4 555
5 170
6 100

1 210

2 110

Tandposition krävs

2 110

2 110

Tandposition krävs

2 465
480
600
735
915

2 465
480
600
735
915

Tandposition krävs

Tandposition krävs

700 Reparativa åtgärder
Instruktion för reparativa åtgärder.

F
I
F
I
F
I
F
I
F
I
F
I
KR

N
LAB
N
LAB
N
LAB
N
LAB
N
LAB
N
LAB
N

Åtgärd
/Tillstånd
701
701
702
702
703
703
704
704
705
705
706
706
707

TV

STF

708

Typ av behandling

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
Inlägg av en yta på framtand eller hörntand
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
Inlägg av två ytor på framtand eller hörntand
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
Inlägg av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
Fyllning av en yta på molar eller premolar
Inlägg av en yta på molar eller premolar
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
Inlägg av två ytor på molar eller premolar
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
Inlägg av tre eller flera ytor på molar eller premolar
Krona i plastiskt material, klinikframställd

800 Protetiska åtgärder
Instruktioner för tillkommande debitering i rutan till vänster!

Arvode
i kronor
695
3 678
1 045
3 678
1 225
3 678
885
3 678
1 230
3 678
1 605
3 678
1 795

referens Kommentarer och kombinationsmöjligheter
pris
595
595
945
945
1 125
1 125
760
760
1 115
1 115
1 490
1 490
1 695

540

Avser cem av stift i rf kanal. Debiteras endast i
540 kombination med åtgärd 707 eller 811.

Tandposition krävs

Åtgärd
/Tillstånd

Instruktioner för tandstödd protetik

Arvode
i kronor

referens Kommentarer och kombinationsmöjligheter
pris

Tandstödd protetik
KR
KR
KR
KR
PEL
PEL
PEL
PEL
BRO
BRO
BRO
BRO
BRO
PP
PP
KR
KR
BRO
BRO
KR
KR
KR
KR
BRO
BRO

EN
ENS
N
NS
LABP
LABPS
KLFP
KLFPS
Normal
804
Nor.spec
Emalj..
Specialist
RKF
RKFS
SEM
SEMS
Semi..
S semi..
IK
IKS
LT
LTS
Lång..
S lång..

800
800S
801
801S
802
802S
803
803S
804
804
804S
805
805S
806
806S
807
807S
807
807S
808
808S
809
809S
809
809S

Permanent tandstödd krona, en per käke
Permanent tandstödd krona, en per käke
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
Radikulärförankring vid avtagbar protes
Radikulärförankring vid avtagbar protes
Semipermanent krona eller hängande led, per led
Semipermanent krona eller hängande led, per led
Semipermanent krona eller hängande led, per led
Semipermanent krona eller hängande led, per led
Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner
Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

6 085
7 275
4 570
5 615
3 095
3 625
1 470
1 785
2 190
2 190
2 365
1 750
2 020
3 370
3 900
2 350
2 615
2 350
2 615
3 300
3 835
990
1 125
990
1 125

5 710
6 615
4 350
5 105
3 095
3 625
1 470
1 785
2 190
2 190
2 365
1 750
2 020
3 370
3 900
2 350
2 615
2 350
2 615
3 300
3 835
990
1 125
990
1 125

550

550

685
1 445
1 800
4 425
5 315
7 650
9 070
5 145
5 940

685
1 445
1 800
4 425
5 315
7 650
9 070
5 145
5 940

3 680
4 215
5 110
5 820
10 870
12 115

3 680
4 215
5 110
5 820
10 870
12 115

Till åtgärdskoder 800-808 kan förekomma
tillkommande debitering för bl. a. ädelt material,
specialutförande eller cementering med
bondingteknik. (se instrukltion)
Kursiverad text innebär att åtgärdskoder
läggs in med hjälp av "brobyggaren"

Kursiverad text innebär att åtgärdskoder
läggs in med hjälp av "brobyggaren"

Reparation av tandstödd protetik

PROT

LKF

811

PROT
PROT
PROT
PROT
PROT
PROT
PROT
KR
KR

LKFS
BRUT
BRUTS
BRMT
BRMTS
BROM
BROMS
SAD
SADS

811S
812
812S
813
813S
814
814S
815
815S

Instruktioner för reparativa åtgärder
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion,
per stöd
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion,
per stöd
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
Broreparation med tandteknisk insats
Broreparation med tandteknisk insats
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
Sadelkrona
Sadelkrona

Avtagbar protetik
PP
PP
PP
PP
PP
PP

1-3
1-3S
>4
>4S
GJS
GJSS

822
822S
823
823S
824
824S

Instruktioner för avtagbar protetik
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

Tandposition krävs

Reparation utan tandteknikerinsats
Reparation med tandteknikerinsats, mindre
Reparation med tandteknikerinsats, större

Vid koppling till befintlig bro

PP

KOMP

825

PP
MTRL
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO

KOMPS
ATT
N
NS
N
NS
IMP
IMPS

825S
826
827
827S
828
828S
829
829S

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller
attachments
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller
attachments
Attachments, per styck
Hel underkäksprotes
Hel underkäksprotes
Hel överkäksprotes
Hel överkäksprotes
Immediatprotes, hel käke
Immediatprotes, hel käke

12 285

12 285

14 130
95
9 080
10 985
9 080
10 985
6 885
7 855

14 130
95 Tillkommande debitering upp till vårt inköpspris
9 080
10 985
9 080
10 985
6 885
7 855

Reparation av avtagbar protes
PRLG
PRLG
PRLG
PRLG
PRLG
PRLG
PRLG
PRLG
PRLG
PRLG
PRLG
PRLG

J
JS
N
NS
REB
REBS
TI
TIS
RB
RBS
KSF
KSFS

831
831S
832
832S
833
833S
834
834S
835
835S
836
836S

PRLG

KUG

837

PRLG
PRLG
PRLG

KUGS
IRF
IRFS

837S
839
839S

Instruktioner för reparation avtagbar protetik
Justering av avtagbar protes
Justering av avtagbar protes
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
Rebasering av protes
Rebasering av protes
Lagning av protes där avtryck krävs
Lagning av protes där avtryck krävs
Rebasering och lagning av protes
Rebasering och lagning av protes
Komplicerad lagning av protes
Komplicerad lagning av protes
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs
vilken svetsas till befintlig protes.
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs
vilken svetsas till befintlig protes.
Inmontering av förankringselement, per käke
Inmontering av förankringselement, per käke

370
455
1 240
1 415
2 520
2 920
1 945
2 210
2 980
3 425
3 830
4 275

370
455
1 240
1 415
2 520
2 920
1 945
2 210
2 980
3 425
3 830
4 275

6 510

6 510

7 310
2 945
3 390

7 310
2 945
3 390

1 910
2 265

1 910
2 265

5 315

5 315

5 935
3 830
4 450

5 935
3 830
4 450

535

535

670

670

8 580
10 685
6 650
8 055

7 780
8 845
6 000
6 705

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
PROT
PROT

BS
BSS

845
845S

PROT

SK

846

PROT
PROT
PROT

SKS
KLP
KLPS

846S
847
847S

PROT

BH

848

Instruktioner för övriga åtgärder protetik
Ocklusionskorrigerande bettslipning
Ocklusionskorrigerande bettslipning
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller
bettstabilisering
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller
bettstabilisering
Klammerplåt
Klammerplåt
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial,
per tandposition

848S

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial,
per tandposition

PROT

BHS

Implantatprotetiska åtgärder
KR
KR
KR
KR

EN
ENS
N
NS

850
850S
852
852S

Instruktioner för implantatprotetiska åtgärder
Implantatförankrad krona, en per käke
Implantatförankrad krona, en per käke
Implantatförankrad krona, flera i samma käke
Implantatförankrad krona, flera i samma käke

Tandposition krävs

BRO
BRO
BRO
KR
KR
BRO
BRO

Normal
853
Nor spec.
SEM
SEMS
Semi
S semi..

853
853
853S
854
854S
854
854S

IMPL

FCSEM

855

KR

LT

856

KR

LTS

856S

BRO

Lång..

856

BRO

S lång..

856S

IMPL
LT
IMPLP
DI
IMPLB/PARTI
4FIX
IMPLB/PARTI
4FXS
IMPLB/PARTI
5FIX
IMPLB/PARTI
5FXS
IMPLB/PARTI
6FIX
IMPLB/PARTI
6FXS
IMPLB/PARTI
4FIX
IMPLB/PARTI
4FXS

857
858
861
861S
862
862S
863
863S
865
865S

TP

2FIX

871

TP
TP
TP
TP
TP
IMPLP
IMPLP
IMPLP
IMPLP
IMPLP
IMPLP

2FXS
3FIX
3FXS
4FIX
4FXS
A2
A2S
A3
A3S
A4
A4S

871S
872
872S
873
873S
874
874S
875
875S
876
876S

TP

IMPL

877

TP
MTRL

SPS
FE

877S
878

Hängande led vid implantatförankrad bro
Hängande led vid implantatförankrad bro
Hängande led vid implantatförankrad bro
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per
implantat
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat,
per led
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat,
per led
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat,
per led
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat,
per led
Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd
krona på implantat, per implantat
Distans inklusive distansskruv, per styck
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd
täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd
täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
Tillägg för alveolarbar på 2 implantat
Tillägg för alveolarbar på 2 implantat
Tillägg för alveolarbar på 3 implantat
Tillägg för alveolarbar på 3 implantat
Tillägg för alveolarbar på 4 implantat
Tillägg för alveolarbar på 4 implantat
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och
förankringselement
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och
förankringselement
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

2 190
2 190
2 365
2 120
2 385
2 120
2 385

2 190
2 190
2 365
2 120
2 385
2 120
2 385

435

435

1 160

1 160

1 340

1 340

1 160

1 160 Kursiverad text innebär att åtgärdskoder

1 340

1 340 läggs in med hjälp av "brobyggaren"

380
1 155
31 440
34 105
33 400
36 060
34 905
37 565
30 435
32 830

380
1 155
31 440
34 105
33 400
36 060
34 905
37 565
30 435
32 830

17 180

17 180

19 085
19 175
21 080
21 790
23 695
3 105
3 375
3 440
3 705
4 055
4 325

19 085
19 175
21 080
21 790
23 695
3 105
3 375
3 440
3 705
4 055
4 325

14 010

14 010

15 920
280

15 920
280

2 090

2 090

2 620

2 620

Reparation av implantat och implantatstödd protetik

IMPLP

APE

880

IMPLP

APES

880S

Instruktioner för åtgärder för reparation av implantat
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två
implantat
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två
implantat

Kursiverad text innebär att åtgärdskoder
läggs in med hjälp av "brobyggaren"

Kursiverad text innebär att åtgärdskoder
läggs in med hjälp av "brobyggaren"

Tandposition krävs

IMPLP
IMPLP

REP
REPS

881
881S

IMPLP

AP

882

IMPLP

APS

882S

IMPLP

REPT

883

IMPLP

REPTS

883S
884

IMPLP

REPOT
884S

IMPLP
MTRL
MTRL

REPOS
FS
CS

888
889

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt
tre eller flera implantat
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt
tre eller flera implantat
Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med
tandteknisk insats
Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med
tandteknisk insats
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk
insats krävs
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk
insats krävs
Fästskruv/broskruv, per styck
Distansskruv, per styck

1 085
1 350

1 085
1 350

3 185

3 185

3 985

3 985

5 575

5 575

6 415

6 415

10 215

10 215

11 500
180
625

11 500
180
625

Tandposition krävs
Tandposition krävs

900 Tandreglering

ORT

EE

ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT

EE
EES
O
OS
NORT
NORTS
KORT
KORTS
2ORT
2ORTS
2ORTO
906S
2ORTN
907S
2ORTK
908S

Åtgärd
/Tillstånd
900
900S
901
901S
902
902S
903
903S
904
904S
905
905S
906
906S
907
907S
908
908S

Instruktioner för tandregleringsåtgärder
Typ av behandling
Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 6 månader
Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 6 månader
Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1år till 1,5 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1år till 1,5 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Arvode
i kronor
8 825
10 875
13 255
16 340
16 485
20 445
19 425
24 175
24 065
30 065
18 690
22 815
21 920
26 925
25 155
31 030
30 290
37 545

referens Kommentarer och kombinationsmöjligheter
pris
8 825
10 875
13 255
16 340
16 485
20 445
19 425
24 175
24 065
30 065
18 690
22 815
21 920
26 925
25 155
31 030
30 290
37 545

Arvode
i kronor

referens Kommentarer och kombinationsmöjligheter
pris

Tandposition krävs
Tandposition krävs
Tandposition krävs
Tandposition krävs
Tandposition krävs

900 Utbytesåtgärder
Åtgärd
/Tillstånd

Instruktioner för utbytesåtgärder, . Hantering i T4
Instruktioner för utbytesåtgärder. Allmän
Typ av behandling

Utbytesåtgärd krona istället för fyllning
KR

921

921

Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller
hörntand

6 085

1 125 Alt. Åtgärd 703

Tandposition krävs

KR

921S

921S

Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller
hörntand

7 790

1 125 Alt. Åtgärd 703

Tandposition krävs

KR

922

922

Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller
premolar

6 085

1 490 Alt. Åtgärd 706

Tandposition krävs

KR

922S

922S

Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller
premolar

7 790

1 490 Alt. Åtgärd 706

Tandposition krävs

925

Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive
eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5036. Implantat
ingår. Tvåstegsteknik.

7 610

4 395 Alt. Åtgärd 801

Tandposition krävs

925S

Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive
eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5036. Implantat
ingår. Tvåstegsteknik.

10 180

5 105 Alt. Åtgärd 801

Tandposition krävs

9 735

6 585 Alt. Åtgärd 51

Tandposition krävs

Utbytesåtgärd implantat istället för bro

IMPL

IMPL

925

925S

KR

926

926

Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat
vid tillstånd 5031, 5036

KR

926S

926S

Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat
vid tillstånd 5031, 5036

11 840

7 470 Alt. Åtgärd 51

Tandposition krävs

928

Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive
eventuell friläggning och distansanslutning vid diagnos 5031, 5036 när åtgärd
800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som
utbytet beräknas på. Implantat ingår. tvåstegsteknik.

7 610

2 190 Alt. Åtgärd 804

Tandposition krävs

928S

Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive
eventuell friläggning och distansanslutning vid diagnos 5031, 5036 när åtgärd
800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som
utbytet beräknas på. Implantat ingår. tvåstegsteknik.

10 180

2 365 Alt. Åtgärd 804

Tandposition krävs

929

Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat
vid diagnos/tillstånd 5031, 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två
år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på.

9 735

4 395 Alt. Åtgärd 801

Tandposition krävs

11 840

5 105 Alt. Åtgärd 801

Tandposition krävs

IMPL

IMPL

KR

928

928S

929

KR

929S

929S

Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat
vid diagnos/tillstånd 5031, 5033, 5036 och 5037 när åtgärd 801 har utförts
inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på.

ORT
ORT

940
940S

940
940S

Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka.
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka.

ORT

941

941

Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801
har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på.

ORT

941S

941S

Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801
har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på.

Utbytesåtgärd tandreglering istället för bro
* se

* nedan

10 980 Alt. Åtgärd 54
12 575 Alt. Åtgärd 54

Tandposition krävs
Tandposition krävs

6 585 Alt. Åtgärd 51

Tandposition krävs

7 470 Alt. Åtgärd 51

Tandposition krävs

* Priset på respektive utbytesåtgärd tandreglering beror på omfattningen av
den tandregleringsbehandling som krävs. Utifrån omfattningen väljs lämpligt
pris enligt åtgärderna 901-908. Lämpligt pris skrivs in manuellt.

Interna koder för Folktandvården Region Jönköpings län
Åtgärd

Typ av behandling

Arvode

Kommentarer och kombinationsmöjligheter

BESK
LÅ
LÅ
LÅ
LÅ
LÅ
LÅ

SKY
INTY
KOST
RT
DEPUS
SRDEB
SRKRE

/Tillstånd
A11
A13
A14
A15
A202
SRDEB
SRKRE

Tandskydd
Skriftligt intyg
Kostnader ej definierade i taxan (1 st = 1 Skr)
Rörelseträning 1st = 1 Skr
Liten dep i samband med undersökning
Självrisk "Debet"
Självrisk "Kredit"

LÅ
LÅ
UB
KR
BES
UB
TV
LÅ

GAR
MOB
VUXNA
PELE
ASYL
TOLK
SNARK
JOUR

GARANTI
A39
A260
A62
ASYL
TOLK
B909
JOUR

Används vid återbetalning av patientdel vid garantiärenden. Se särskild anv.
Mobil enhet, per besök
Uteblivande/sent återbud. Debiteras per tillfälle.
Lab. framställd temporärbro per led
Patientavgift asylsökande, per besök
Tillkommande åtgärd vid ub/sent åb när tolk är beställd.
Snarkskena
Jourtillägg för helgjour. +30%

i kronor
570
845

165

Anvisning finns även på intranätet under "taxor…."
Registreras en gång per patient och besök
430
615
50
320
9 010
1

Tidsdebiterade åtgärder (inkl. Sjukhustanvdvårdens debitering till
BE)
TD
TD
TD
TD

ÖKOS
STDL
SJHY
TSKÖT

A941
A942
A943
A944

Tandläkare allmäntandvård. 2040 kr/tim. Deb per min.
Tandläkare specialist- och sjukhustandvård. 2460 kr/tim. Deb per min.
Tandhygienist. 1140 kr/tim. Deb per min.
Tandsköterska. 600 kr/tim. Deb per min.

US
FF
LÅ
ORT
UB
BPE
S
X
S

MUKO
-------TILL
LOST
BARN
-------APL
S2
S3

A117
A16
A17
A18
A19
A20
S1
S2
S3

Munhälsokontroll
Fissurförsegling per tand
Tillvänjningsbehandling
Ersättning för bortslarvad tandregleringsapparat
Ersättning för uteblivande/sent återbud. Debiteras per tillfälle.
"Barntandvårdspeng" 1st = 1Skr
Saknad tand, ej erupterad/aplasi EPI beräknas ej
Extraktion ortodonti trauma EPI beräknas ej
Saknad tand/oligodonti

34
41
19
10

Endast barn- och ungdomstandvård

Frisktandvård
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

FrTv1
FrTv2
FrTv3
FrTv4
FrTv5
FrTv6
FrTv7
FrTv8
FrTv9
FrT10

FrTv1
FrTv2
FrTv3
FrTv4
FrTv5
FrTv6
FrTv7
FrTv8
FrTv9
FrTv10

Premiegrupp 1. Premie per månad
Premiegrupp 2. Premie per månad
Premiegrupp 3. Premie per månad
Premiegrupp 4. Premie per månad
Premiegrupp 5. Premie per månad
Premiegrupp 6. Premie per månad
Premiegrupp 7. Premie per månad
Premiegrupp 8. Premie per månad
Premiegrupp 9. Premie per månad
Premiegrupp 10. Premie per månad

STA
STA
STA
STA
STA
STA

P10
P11
P12
P13
P14
P15

P10
P11
P12
P13
P14
P15

Projektkod
Projektkod
Projektkod
Projektkod
Projektkod
Projektkod

Projektkoder

Material- och teknikerkostnaden tillkommer
Avser skriftliga intyg till försäkringsbolag etc.

610
440
730
740
100

1 035
ATB
ATB 150
300 kr
kr
50
75
105
150
215
290
375
470
600
750

STA
STA
STA
STA
TV
TV
TV
TV
TV
TV

P16
P17
P18
P19
ETSK
EHYG
ETDL
FLTSK
FLHYG
FLTDL

P16
P17
P18
P19
ETSK
EHYG
ETDL
FLTSK
FLHYG
FLTDL

Projektkod
Projektkod
Projektkod
Projektkod
Extern verksamhet tsk, antal minuter
Extern verksamhet hyg, antal minuter
Extern verksamhet tdl, antal minuter
Fluorlackning tsk extern verksamhet, antal minuter
Fluorlackning hyg exten verksamhet, antal minuter
Fluorlackning tdl exten verksamhet, antal minuter

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

TDL
H
TSK
SVAR
SPJ
KLAR
TELE
NAR
STUD

A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
STUDIE

Specialistbesök tandläkare
Specialistbesök tandhygienist
Specialistbesök tandsköterska
Remissvar
Specialistbesök jour
Klar avdelning
Telefonrådgivning
Narkosbesök
Forskningsstudie

BES
BES
BES
BES
BES
BES
BES
BES
BES
BES
BES
UB
UB
UB

HT
TDL
SP
D10
D20
D50
D100
FRIH
FRIT
BESF
AA
HT
TDL
SP

951
952
953
954 10
954 20
954 50
954100
955
956
957
958
961
962
963

Behandling tandhygienist/tandsköterska. Per besök
Behandling allmäntandläkare. Per besök
Besöksavgift Specialisttandläkare
Beräkning högkostnadsskydd
Beräkning högkostnadsskydd
Beräkning högkostnadsskydd
Beräkning högkostnadsskydd
Frikort hygienist
Frikort tandläkare
Fribesök följeslagare
Fribesök annan avdelning
Uteblivande tandhygienist/tandsköterska
Uteblivande allmäntandläkare
Uteblivande specialist tdl

Statistik

Öppenvårdstaxa
250
250
250
10
20
50
100

250
250
250

Momsbelagd tandvård
information kring momsbelagd tandvård
9080 Permanent krona eller skalfasad, en per käke
9081 Permanent krona eller skalfasad, flera i samma käke
9008 Tandsmycke, excl material, utförd av thyg. 1440 kr/tim. Deb per min.
9010 Kosmetisk behandling utförd av tdl. 2520 kr/tim. Deb per min.
9011 Blekning en käke. Utförd av thyg
9012 Blekning 2 käkar vid samma tilfälle. Utförd av thyg
9021 Kosmetisk behandling utförd av specialisttdl. 3060kr/tim. Deb/min.
9009 Kostnad tandsmycke. OBS inkl moms. 1st = 1skr
9013 Blekmedel. OBS inkl moms. 1st = 1skr
Manual för registrering av momspliktiga åtgärder i T4 (Länk till pdf-dokument)

7 605
5 712
24
42
3 045
4 555
51
1
1

OBS! Ska uppdateras enligt Regionens nya priser 1/1 2018

2017-10-18
Hjälpmedelscentralen
Lovisa von Goës

Sammanställning över aktuella avgifter inom
hjälpmedelsområdet
(B) = bidrag
+ = detaljerade regler finns se www.plus.rjl.se/hjalpmedel

Hörsel
Område
Hörapparat
Hörapparat

Egenavgift/
bidrag (B)
0 kr
500 kr

Målgrupp

Egenavgift/
bidrag (B)
Max 800 kr (B)

Målgrupp

< 20 år
> 20 år

Förskrivare

Detaljerade regler

Audionom
Audionom

Per ordinationstillfälle
Per ordinationstillfälle

Förskrivare

Detaljerade regler

Optiker/
ortoptist
Optiker

En gång per 12 mån +

Synpedagog

Cykeln tillfaller brukaren.
Service och reparation
bekostas av brukaren.

Förskrivare

Detaljerade regler

Läkare

Max en gång var 9:e år +

Arbetsterapeut
Arbetsterapeut

Max en gång var 7:e år
Cykeln tillfaller brukaren.
Service och reparation
bekostas av brukaren.

Syn
Område
Glasögon
Glasögon/
kontaktlinser
Tandemcykel

Max 800 kr (B)
Belopp som
överstiger 5000 kr
(B)
Max 5000 kr (B)

< 8 år
8 - 19 år
< 20 år

En gång per 12 mån +

> 20 år

Rörelsehinder
Område
Bilanpassning
Trehjulig cykel
Trehjulig cykel

Däck och slang
till drivhjul på
manuell rullstol

Egenavgift/
bidrag (B)
Max ¾ basbelopp
(B)
500 kr
50% av cykelns
inköpspris inkl
tillbehör o moms
(B)
Eget ansvar

Målgrupp

< 20 år
> 20 år

Krävs ej

2017-10-18

Träning, vård och behandling
Område
CPAP
Kompressionsstrumpa
standard**
Kompressionsstrumpa
måttbeställd**
Kompressionsutrustning
UVB-lampa
TENS

Egenavgift/
bidrag (B)
150 kr/mån *
170 kr/uttag

Målgrupp

240 kr/uttag

150 kr/mån *

Förskrivare

Detaljerade regler

Läkare
Läkare eller
sjuksköterska
beroende på
kompressionsgrad
Arbetsterapeut
Läkare

+
Bidrag ges till max 4 eller
8 par/år beroende på
kompressionsgrad

+

150 kr/mån *
150 kr/mån *

Läkare
Läkare,
+
sjukgymnast
TENS
300 kr/tillfälle
Gravida Läkare,
+
sjukgymnast
* Högkostnadsskydd för behandlingshjälpmedel är 1800 kr per 12-månadersperiod.
** Enklare strumpor med låg kompression, där medicinsk ordination saknas, kan köpas i handeln och är
egenansvar

Hårersättning
Område
Peruk
Lösögonfransar
Tatuering av
ögonbryn

Egenavgift/
bidrag (B)
Max 5000 kr inkl
moms /år (B)
Max 5000 kr per
5-årsperiod (B)

Målgrupp

Förskrivare

Detaljerade regler

Specialistläkare
onkolog, hud,
medicin, kirurg,
plastik och barn

+

Förskrivare

Detaljerade regler

+

Bidrag lämnas till max 4
ändringar eller par per år

Förskrivare

Detaljerade regler

Ortopediska skor
Område
Ortopediska skor,
stövlar och
kängor
Ortopediska skor
Ortopediska
stövlar och
kängor
Skoändringar
RA-toffel

Egenavgift/
bidrag (B)
50% av totalpris,
max 500 kr (B)
50% av totalpris,
max 900 kr (B)
50% av totalpris,
max 1000 kr (B)

Målgrupp
< 20 år

< 20 år
> 20 år

100 kr/sko
50% av totalpris,
max 600 kr (B)

Ortoser
Område

Egenavgift/
bidrag (B)
0 kr
200 kr/utprovad
ortos ***

Målgrupp

Samtliga ortoser
< 20 år +
Nack-, hals- och
> 20 år
bålortos
Ortos för övre
och nedre
extrimiteten
Tumortos
100 kr/utprovad
ortos ***
Fingerortos
*** Endast en avgift vid bilateral behandling och/eller av hygieniska skäl +

+
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Nutrition#
Område
Samtliga
livsmedel för
särskilda
näringsändamål
som förskrivs
Helnutrition

Halvnutrition

Tilläggsnutrition

Proteinreducerade
livsmedel
Livsmedel för
spannmålsallergi
Livmedel vid
medfödda
metabola
sjukdomar
Glutenfria
livsmedel

Laktosfria
livsmedel

Egenavgift/
bidrag (B)
120 kr/uttag

100% av
konsumentverkets beräknade
matkostnad för
kvinnor över 75år/
mån##
50% av
konsumentverkets beräknade
matkostnad för
kvinnor över 75år/
mån##
20% av
konsumentverkets beräknade
matkostnad för
kvinnor över 75år/
mån##
300 kr
50% av verklig
kostnad
300 kr
50% av verklig
kostnad
300 kr
50% av verklig
kostnad
90 kr (B)###
160 kr (B) ###
200 kr (B) ###
250 kr (B) ###
100 kr (B) ###

Målgrupp

Förskrivare

< 16 år

Läkare, dietist

> 16 år

Läkare, dietist,
sjuksköterska
med erforderlig
kunskap om
nutrition

> 16 år

Läkare, dietist,
sjuksköterska
med erforderlig
kunskap om
nutrition

> 16 år

Läkare, dietist,
sjuksköterska
med erforderlig
kunskap om
nutrition

16-19 år
>19 år

Läkare, dietist,
sjuksköterska
med erforderlig
kunskap om
nutrition

16-19 år
>19 år

Detaljerade regler

16-19 år
>19 år

2-5 år
6-9 år
10-13 år
14-19 år
16-19 år

Läkare, dietist

Läkare, dietist

Diagnos celiaki ska vara
biopsiverifierad

Diagnos laktosintolerans
ska vara medicinskt
verifierad
#
Detaljerade regler kommer inom kort på plus.rjl.se/hjalpmedel, finns idag på Regionens intranät på sidan
Nutrition som medicinsk behandling. Kombination av avgifter kan förekomma
##
Avrundning kan ske
###
Bidraget baseras på konsumentverkets beräknade merkostnad för glutenfri kost för respektive åldersgrupp
och uppdateras med index

Priser fr.o.m. 2017-12-10 (kr)
Zoner
Biljettyp
Enkelbiljett
Enkel, vuxen
Enkel, barn/ungdom
Enkel, duo/fam
Reskassa, högtrafik 20% rabatt
Reskassa, vuxen
Reskassa, barn/ungdom
Reskassa, duo/fam
Reskassa, lågtrafik 40% rabatt*
Reskassa, vuxen
Reskassa, barn/ungdom
Reskassa, duo/fam

Höjning, kr
Län
1

2

Län

0,00
0,00
0,00

5,00
3,00
9,00

10,00
6,00
18,00

104,00
62,40
187,20

0,00
0,00
0,00

4,00
2,40
7,20

8,00
4,80
14,40

39,00
23,40
70,20

78,00
46,80
140,40

0,00
0,00
0,00

3,00
1,80
5,40

6,00
3,60
10,80

1

2

Län

680
710

800
830

1140
1170

50,00
50,00

60,00
60,00

80,00
80,00

690
720

820
850

1220
1250

50,00
50,00

65,00
65,00

90,00
90,00

510
540
190
220

600
630
190
220

855
885
190
220

35,50
35,50
15,00
15,00

45,00
45,00
15,00
15,00

60,00
60,00
15,00
15,00

6460

7600

10830

475,00

570,00

760,00

Period Länsgräns 30 D (30 % rabatt i Jönköpings län, tillkommer angränsande läns pris)
Mina sidor och återförsäljare
475
560
800
35,00
40,00
Ombord på buss/tåg
505
590
830
35,00
40,00
Period Student Länsgräns 30 D (25% rabatt på ovanstående)

60,00
60,00

Period 30 D
Mina sidor och återförsäljare
Ombord på buss/tåg
Period 20 D
Mina sidor och återförsäljare
Ombord på buss/tåg
Period Student 30 D (25% rabatt)
Mina sidor och återförsäljare
Ombord på buss/tåg
Period Ungdom 30D Län
Ombord på buss/tåg
Period 365

Period Jkpg län +Väst
Period Barnvagn (årskort)

1

2

30
18
54

65
39
117

130
78
234

24,00
14,40
43,20

52,00
31,20
93,60

18,00
10,80
32,40

följer Västtrafiks prissättning för deras motsvarande produkt
600

Resenärskategorier för enkelbiljett
Vuxen 20årBarn/ungdom 7-19år
Barn under 7år åker gratis tillsammans med betalande vuxen
Duo/familj - giltig för max fem personer varav högst två vuxna
*Lågtrafikpris gäller under följande tider: helgfri måndag-torsdag kl. 09-14 och kl. 18-23,
helgfri fredag kl. 09-14 samt lördag- söndag och helgdag kl. 04-18.

Ombordavgift

30

50,00

Bilagor budget TIM Reglemente sjukresor, färdtjänst,
riksfärdtjänst
Regelverk för sjuk- och behandlingsresor
(från och med 2018-01-01)
1. Inledning
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I lagen ges
hänvisningar till lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de behandlingar som
berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om resekostnadsersättning ska
prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning ska ske enligt de grunder som
sjukvårdshuvudmannen bestämmer. Sjukvårdshuvudmannen har med andra ord stora friheter att
själv utforma innehållet och omfattningen av sjukreseverksamheten.
1.1 Vem omfattas av regelverket för sjukresor?
Alla personer som omfattas av AFL (Lagen om allmän försäkring) har rätt till sjukreseersättning
enligt detta regelverk. Försäkrade enligt AFL är alla svenska och utländska medborgare som är
bosatta i Sverige. EU/EES medborgare, samt medborgare i Schweiz, som inte är bosatta i Sverige, har
rätt till akutsjukvård och sjukresa när de tillfälligt vistas här. Detta enligt samma regler som gäller för
svenska medborgare. Även asylsökande omfattas av detta regelverk.
1.2 Utbetalning av sjukreseersättning
Begäran om sjukreseersättning ska lämnas till Sjukreseenheten inom två år efter resedatum. Lämnas
begäran senare får patienten ingen ersättning. Utbetalningar under 50 kronor betalas inte ut. Patient
kan däremot spara flera kvitton och få ersättning för dem.
1.3 Preskriptionstid
Om patient eller dödsbo inte hämtat ut pengar som Sjukreseenheten utanordnat är
preskriptionstiden tio år.
1.4 Omprövning av beslut
Beslut som grundar sig på det av regionstyrelsen antagna regelverket kan inte omprövas på
tjänstemannanivå.

2. Färdsätt
Generellt är det alltid billigare färdsätt som gäller. Det är alltid hälsotillståndet som avgör vilket
färdsätt som patienten kan få ersättning för.
Hälsotillståndet avgör hur länge en patient kan vänta när tiden i vården inte passar med tåg- eller
busstider. Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för med tåg/buss med
anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande vårdpersonal.
2.1 Privat bil
Milersättning inom länet lämnas endast för resor till vissa återkommande kvalificerade
behandlingar vid länets sjukhus se punkt 3.

Ersättning ges för närmaste (inte snabbaste) resväg och beräknas från patientens
folkbokföringsadress till närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård.
Om en patient som fått specialist- eller vårdgarantiremiss är berättigad att få åka sjukresa istället blir
skjutsad till vården av en person som därefter reser tillbaka, utan att patienten följer med, dras ingen
egenavgift för returresan. Detta gäller endast för resor utanför länet med egen bil.
2.2 Buss eller tåg
I första hand ska patienten åka buss eller tåg. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral eller
sjukhus som passar med buss- eller tågtiderna. Busshållplats finns oftast vid vårdinrättningarna.
Innan patienten får åka sjukresa på grund av att buss- eller tågtider inte passar måste patienten ha
försökt ändra tiden för besöket.
Ersättning för buss- och tågresor inom länet lämnas endast för vissa resor till
återkommande kvalificerad vård vid länets sjukhus se punkt 3.
2.3 Sjukresa med serviceresefordon
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på annat sätt ta sig
till vården har rätt till sjukresa med serviceresefordon. Resan beställs via beställningscentralen för
serviceresor.
Barn under 16 år som inte har färdtjänst kan i undantagsfall beviljas sjukresa med
serviceresefordon vid enstaka tillfällen, men då krävs ett godkännande från
beställningscentralen för serviceresor. Vid återkommande resor krävs läkarintyg.
Patienten kan åka sjukresa med serviceresefordon från olycksplats eller sin folkbokföringsadress till
valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till närmaste vårdgivare som kan ge
relevant vård. För vårdval som inom ögon likställs som valfri vårdcentral. Saknas allmänna
kommunikationer helt kan patienten få resa med sjukresa med serviceresefordon till närmaste
busshållplats eller tågstation.
Sjukresan måste alltid beställas via beställningscentralen för serviceresor senast klockan 16.00 en
vardag i förväg. Sjukresorna ska i möjligaste mån samordnas. Behandlande vårdgivare kan bevilja
ensamåkning om synnerliga skäl finns, till exempel att patienten är mycket infektionskänslig, om
patienten pga. sin sjukdom är utåtagerande och aggressiv eller om patienten själv har en smittsam
sjukdom.
Vid akuta besök i vården kan beställning ske dygnet runt. Vården använder Cosmickvittot eller
sjuktransportkvittot som både styrker besöket i vården samt behovet av färdsätt. Egenavgift betalas
som för sjukresa
I de fall som vårdgivaren inte intygar att hälsotillståndet kräver serviceresa kan sjukreseenheten
fakturera patienten i efterhand.
Den som inte utnyttjar en beställd resa kan faktureras för den kostnad som uppstår om
avbeställning inte görs senast 30 minuter före planerad hämtning.
Resor till/från vården sker i samband med vårdbesöket, det vill säga det är inte tillåtet att bryta
vårdkedjan med privata ärenden före eller efter vårdbesöket.
Finns färdtjänsttillstånd berättigar detta till att åka sjukresa enligt villkoren i giltigt
färdtjänsttillstånd.

2.4 Flyg
För att flygresa ska beviljas krävs intyg från remitterande läkare/vårdgivare att
hälsotillståndet kräver detta färdsätt
2.5 Övrigt vid sjukresa
Resa medges till valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till närmaste
vårdgivare inom länet som kan ge vård. Den som själv väljer att söka vård på annan ort får stå för
merkostnaderna som den längre resan innebär. Detta gäller såväl inom som utanför länet. Det gäller
även när personen på eget initiativ begärt att få bli remitterad till annan vårdgivare
(valfrihetsremiss).
I vissa fall kan ersättning ges för resa till annan plats än bostaden.
Vid alla resor med serviceresefordon utanför länet krävs en specialistvårdsremiss. Vårdgivaren ska
även ha gjort en bedömning av patientens behov av sjukresa med serviceresefordon. Detta gäller
bara när patientens hälsotillstånd är sådant att privat bil och allmänna kommunikationer inte kan
användas.

3. Sjukresor inom länet
Ersättningen för buss, tåg och privat bil inom länet ersätts inte, med undantag av sjukresor till
vissa återkommande kvalificerade behandlingar vid länets sjukhus.
Med återkommande menas:
1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd.
2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd.
3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd.
4–5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd.
Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör. Det innebär att om en patient som
får strålbehandling en gång i veckan under en tioveckorsperiod blir förkyld och uteblir en av
gångerna, ändå kan få ersättning. Det innebär också att en dialyspatient som bryter armen har rätt till
ersättning för resorna till dialysen men inte till ortopeden.
Cosmic-kvittot gäller för sjukresor och för resa med serviceresefordon. För de
ersättningsberättigade bil, buss- och tågresorna finns särskild blankett.
Respektive avdelning/mottagning skriver under och skickar in denna blankett till Sjukreseenheten för
utbetalning. Underskriften innebär att avdelningen/mottagningen intygar att behandlingen är en av de
godkända behandlingarna samt att patienten deltagit angivna datum.
Följande behandlingar ger rätt till ersättning under förutsättning att tidsramarna ovan uppfylls:
• Dialysbehandling
• Strålbehandling
• Cytostatikabehandling
• Lung- och allergimottagningen
• Dagsjukvård anorexienheten (inklusive uppföljningsbesök)
• Dagsjukvård ätstörningsenheten på psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus
• Dagsjukvård på reumatologmottagningen på ortoped kliniken, Länssjukhuset Ryhov
• Dagsjukvård rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
• Övriga besök hos läkare som uppfyller tidsramarna nedan, till exempel ECT-behandling
För besök till hematologen cytostatika kan man få ersättning för resa med bil, buss eller tåg vid minst
tio behandlingar inom en period av sex månader.

För barn och unga under 18 år gäller att man kan få ersättning för bil, buss eller tåg om barnet
behandlats på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller
habiliteringscentrum.
Barnet måste behandlas fem gånger eller mer under en period på tio veckor på barn- och
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller habiliteringscentrum. Detta gäller dock inte
regelbundna habiliteringsresor.

4 Sjukresor utomläns, specialistvårdsremiss
För att få sjukreseersättning vid utomlänsvård krävs alltid specialistvårdsremiss eller
vårdgarantiremiss utfärdad av behörig läkare inom Region Jönköpings län såvida vårdbehovet inte
uppstått akut vid vistelse i annat län eller region. För resa med serviceresefordon utanför länet ska
remitterande läkare göra en bedömning av patientens hälsotillstånd och upprätta en
specialistvårdsremiss.

5 Utomlänspatienters hemresor och länsinvånarnas hemresor från annat län
Olika regler för sjuk- och behandlingsresor gäller när man får vård i annat landsting.
Vårdlandstinget ska informera om att patienten kan få stå för resekostnaden själv, beroende på vilka
regler som gäller.
Kontakta alltid hemlandstinget före hemresan. Dessa resor beställs via beställningscentralen för
serviceresor i patientens hemlandsting. Med hemlandsting avses det landsting eller den region där
patienten är folkbokförd.
Region Jönköpings län ersätter kostnad för resa till närmaste vårdinrättning efter akut insjuknande
eller olycka vid vistelse i annat län.
Hemresa efter sådant akut insjuknande eller olycka ansvarar patienten för själv. Fakturor på sådana
resor från andra landsting betalas inte av Region Jönköpings län.

6 Regler för personer från EU/EES-länder och övriga länder
6.1 EU/EES-medborgare och nordiska medborgare.
Utländska medborgare som under tillfällig vistelse inom landstingsområdet, drabbas av akut sjukdom
eller olycksfall har rätt till akut sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Patienter som
omfattas av EU/EES-avtalet ska visa EU-kort och intyg som styrker identiteten för att få
sjukvårdsförmåner till samma kostnad som svenska medborgare. För patienter från nordiska länder
räcker det med pass eller annan ID-handling som styrker identitet och nationalitet.
Sjukvårdsförmånerna för EU/EES-medborgare och nordiska medborgare omfattar även akut
sjukresa från vistelseort alternativt olycksplats till närmsta vårdgivare.
Sjukresan ska ske med det färdsätt som patientens tillstånd kräver. Patienten betalar samma
egenavgift som länsinvånare för sin sjukresa
Patient från EU/EES-land har också rätt till returresa till vistelseort eller tillfällig bostad i Sverige efter
avslutad vård. Samma regler som för svenska medborgare gäller.
6.2 Medborgare från övriga länder
Medborgare från övriga länder har inte rätt till sjukresor eller till ersättning för resor till och från
sjukvården. Detta gäller även överflyttningsresor. För asylsökande se punkt 5.

7 Reseersättning och egenavgift
Generellt sett är det endast den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften, som ersätts av
Region Jönköpings län.
7.1 Privat bil
Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgift 120 kronor enkel resa.
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård vid länets
sjukhus. Se punkt 3.
Parkeringsavgifter ersätts endast när det är en anslutningsresa till tåg eller buss. Övriga
parkeringsavgifter, biltullar, broavgifter samt trängselskatt ersätts inte.
Vid resan med privat bil är det samma ersättning per kilometer oavsett hur många som åker med i
fordonet.
7.2 Buss, tåg, flyg och färja
Biljettkostnader för 2:a klass ersätts med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa. I annat fall
Länstrafikens lägsta zonpriser. Vid beställning av resa via internet ersätts även bokningsavgift.
Vid behandlingsserier förutsätts till exempel zonkort eller länskort.
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård vid länets
sjukhus. Se punkt 3.
7.3 Serviceresor
Egenavgift för sjukresa med som beställs hos beställningscentralen för serviceresor är 120 kronor
enkel resa.
Patienten ska betala en egenavgift enkel resa. Exempel: Patient som åkt sjukresa till vårdcentralen och
därefter remitterats vidare betalar ingen ny egenavgift. Detsamma gäller för de som betalat egenavgift
för anslutningsresa till annat fordon.
Serviceresor ser om patienten åkt sjukresa till vårdcentralen och tar då bort egenavgiften för
fortsättningsresan. Cosmic-kvittot eller sjuktransportkvittot används.
Intagna på kriminalvårdsanstalt betalar ingen egenavgift. Hemlandstinget debiteras. Ålderspensionärer
(över 65 år) som reser till geriatrisk dagsjukvård betalar ingen egenavgift.
Patient som reser till/från vården på grund av allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SML)
betalar ingen egenavgift.
Donator och ledsagare betalar ingen egenavgift.
Den som har en förfallen skuld till Region Jönköpings län erhåller ingen ersättning. Istället sker
kvittning mot skulden.
7.4 Asylsökande
Hälsotillståndet avgör färdsätt till vården för akut vård.
Enligt lag ska de asylsökandes egenavgift för sjukresor i vara högst 40 kronor. För att den lägre
avgiften ska gälla måste patienten visa LMA-kortet för föraren i samband med betalning. Justering i

efterhand tillåts inte. Fakturering kan inte ske. Egenavgift 40 kronor. Gäller även för dem som fått
permanent uppehållstillstånd (PUT), men inte blivit kommunplacerad. Dessa personer ska uppvisa
LMA-kort eller PUT-bevis. Asylsökande har inte rätt till reseersättning för resor med egen bil, buss
eller tåg.
7.5 Reseersättning ledsagare
Behovet av ledsagare ska alltid vara styrkt av vårdgivaren.
En förutsättning för att ledsagarens kostnader för allmänna kommunikationer ska ersättas är att
patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med
t ex betalning, bagage och liknande. Gäller endast för resor utanför länet.
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I normalfallet
godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under färden av fler, kan två
ledsagare accepteras.
Endast de faktiska kostnaderna för resan ersätts enligt detta regelverk. Förlorad
arbetsförtjänst, utlägg för kost etc. ersätts inte.
En ledsagare kan följa med patienten i serviceresefordonet om patientens ålder eller tillstånd
motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med till exempel betalning, bagage
och liknande. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Behandlande legitimerad personal kan intyga att
ytterligare en ledsagare behövs under färden (alternativt en ledsagare utöver vad färdtjänsttillståndet
medger). Om fler ledsagare följer med faktureras patienten för kostnaden i efterhand.
Stannar patienten kvar för vård (utanför länet) får ledsagaren resa hem med billigaste färdsätt (tåg
eller buss). Ingen egenavgift dras. Observera att den som följer med i ambulans inte får ersättning
för hemresan. Resor för enbart följeslagare med serviceresefordon medge inte. Om vården
beställer resa för person som inte är patient faktureras avdelningen/mottagningen för resans totala
kostnad.
All reseersättningen söks av patient och betalas till patient.
Boende på särskilt boende jämställs med eget boende. Om kommunens personal är med som
ledsagare gäller samma regler som för medföljande anhöriga.
Eventuella merkostnader för personalens återresa med taxi ersätts inte enligt detta regelverk.
När personal följer med som vårdare under transport vid t ex överflyttning ska detta anges vid
beställningen. Detta gäller även för återresa utan patient. Samåkning enligt gällande regler ska ske för
återresa.
7.6 Forskning och donation
För patienter som kallas i forskningssyfte till annat landsting ges reseersättning endast om
remitterande klinik i Region Jönköpings län gett sitt godkännande till fortsatt forskning/uppföljning.
Specialistvårdsremiss krävs. För patienter som är skrivna i Jönköpings län och som ingår i studie- och
forskningsprojekt i Region Jönköpings län, gäller följande:
Den som av hälsoskäl inte förmår att resa med allmänna kommunikationer eller privat bil kan beställa
sin resa via serviceresor. Ingen reseersättning för privat bil, buss eller tåg utgår inom länet.
Patientens hemlandsting står för donatorns resor. Sjukreseenheten betalar ut ersättning utan avdrag
för egenavgift.

7.7 Barn och barnperspektivet
Ersättning för resa till besök hos sjukt barn (som inte fyllt 18 år) kan i vissa fall betalas.
Bestämmelserna om färdsätt, belopp och egenavgift gäller även för dessa resor. Reseersättning ges
när förälderns/föräldrarnas eller den anhöriges besök ingått som en aktiv del i behandlingen av
barnet. Det kan gälla besök till anorexienhetens dagsjukvård inom länet eller efter remitterad vård till
sjukhus utanför länet.
Ersättning för resa och övernattning kan ges för en besöksresa i veckan (oavsett om det är en ren
besöksresa eller om besöket kombineras med till exempel samtal med läkare, kurator, psykolog) hos
barn som vårdas akut eller efter specialist- eller vårdgaranti på sjukhus utanför länet. Ett besök per
vecka ersätts även om den andra föräldern eller annan anhörig vistas stadigvarande hos barnet på
sjukhuset.
Barnets folkbokföringsadress avgör varifrån reseersättning utbetalas. I vissa enstaka fall kan
ersättning beviljas för resa från annan ort i eller utanför vårt län.
Om ett barn, som till exempel bor med sin mor i Jönköping, får behandling på Universitetssjukhuset i
Linköping kan fadern, som är bosatt i Halmstad, få reseersättning från Halmstad till Linköping för
deltagande vid exempelvis psykologsamtal. En individuell prövning görs alltid. Vikten av att båda
föräldrarna deltar i behandlingen ska styrkas av vårdgivaren.
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I normalfallet
godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under färden av fler, kan 2
ledsagare accepteras.
7.8 Övernattning
Kostnad för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan ersättas om det blir
billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad.
Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt att resa samma dag som besöket är planerat, till
exempel planerat läkarbesök före klockan 10:00 kan vara skäl till övernattning måste ske. (Billigaste
boende ersätts dock max 1.100kr/natt, tillexempel om resa måste påbörjas före klockan 04:30.)
Om övernattning ordnas i privat boende kan ersättning ges enligt de bestämmelser som gäller för
Sveriges Kommuner och Landsting.
7.9 Ej ersättningsberättigade resor
Följande är exempel på resor som inte omfattas av regelverket för sjuk- och
behandlingsresor:
•Taxiresor som beställs direkt via taxi.
•Resor till vårdgivare utan avtal med regionen eller anslutna till Försäkringskassan.
•Anhörigas besöksresor (vissa undantag för besök hos barn på sjukhus).
•Resor mellan privat adress och särskilt boende som jämställs med eget
boende
•Dagvård med social inriktning
•Förebyggande hälsovård (till exempel mördahälsovård BVC, familjecentral, BB-hemvård,
vaccinationer, hälsokontroller efter generella kallelser till vissa målgrupper till exempel mammografi,
cellprovtagning, aortascreening etc.)
•Friskvård
•Bassängträning i kommunalt eller privat badhus som inte leds av sjukgymnast
•Företagshälsovård (läkare, sjukgymnast etc.)
•Apotek
•Optiker

•Frisör (Undantag: Efter remiss från onkologkliniken godkänns en resa till frisör inom länet för
utprovning av peruk)
•Familjerådgivning

8. Regler för gästdialys
Patienten måste ha en remiss (valfrihetsremiss). Ersättning för resa som är längre än resan från
hemorten till hemsjukhuset betalas under en sjudagarsperiod per år. Under denna vecka får
egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet alternativt högkostnadsskydd utnyttjas.
Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid.
För övriga längre resor gäller de vanliga reglerna om valfrihet utanför länet. Det innebär att patienten
får stå för merkostnaden för längre resor. Egenavgiften får inte tillgodoräknas i högkostnadsskyddet
och betalningsförbindelse för taxi kan inte skrivas.
Kortare resor ersätts alltid men endast en sjudagarsperiod per år räknas in i högkostnadsbeloppet.
Under denna vecka får egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten kan
utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid.

9. Permission och permissionsresor
9.1 Betalning vid permissioner
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten
ingen patientavgift.
9.2 Resdag
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som resdag
räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission.
9.3 Permissionsdag
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst tolv timmar
mellan klockan 00.00 och klockan 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och från
sjukhuset.
9.4 Omfattning av permissionen
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. Undantag: Avsteg från denna regel
får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och där permissionen ingår
som ett led i behandlingen.
9.5 Permissionsresor
För att ersättning ska utgå måste permissionen vara på initiativ av behandlande vårdpersonal
och ingå som ett led i behandlingen.
Huvudregeln är att reseersättning ges för resa till/från bostaden. I vissa fall kan ersättning ges för resa
till annan plats än bostaden t ex till en anhörig. Merkostnader överstigande en mils längre resa får
patienten stå för själv.
Om patientens hälsotillstånd är sådant att allmänna kommunikationsmedel inte kan användas och
anhöriga inte kan skjutsa så kan serviceresefordon beställas via beställningscentralen för
serviceresor. För barn upp till 16 år (som inte har färdtjänst) krävs särskilda skäl för att beviljas
sjukresa, eftersom det i normalfallet är vårdnadshavares ansvar att skjutsa.

Andra resor i samband med permission är inte sjukresor och får inte beställas via beställningscentralen
för serviceresor.
Taxirekvisition används om patienten av hälsoskäl inte själv kan köra, inte klarar av att åka tåg eller
buss och inte har någon närstående som kan skjutsa. Patienten betalar ingen egenavgift.

10. Högkostnadsskydd för sjukresor
För att få högkostnadsskydd för sjukresor ska man inom tolv månader ha betalat minst 2160 kr i
egenavgifter. Endast ersättningsberättigade resor ingår i högkostnadsskyddet och patienten är själv
ansvarig för att spara kvitton och underlag.
Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder att meddela
sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet.
Vid resa med egen bil registrerar sjukreseenheten resekostnaderna manuellt efter att underlag lämnats
in. Beräkning av högkostnadsskydd sker med automatik för resor som beställs och utförs med
Länstrafikens serviceresefordon. Detta innebär att när första sjukresan sker (alternativt nuvarande
högkostnadsskydd går ut) påbörjas beräkning av egenavgiften och när belopp (för näravarande.) 1 980
kr uppnåtts inom en tolvmånadsperiod sker ingen debitering av avgift inom tolvmånadsperioden.
Manuella justeringar av datum kan inte ske.
Högkostnadsskydd för sjukresor får endast utfärdas för personer som är folkbokförda i
Jönköpings län.
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Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst
(från och med 2018-01-01)
Regelverk för färdtjänst
Allmänt
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna
kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs
utifrån funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle.
Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för
invånare i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av färdtjänst har
Region Jönköpings län förutom Lag om färdtjänst (1997:736) samt
domstolarnas domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings
län skapat ett regelverk för färdtjänst.
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som ansöker
om färdtjänst skall kunna bedömas rättsäkert utifrån samma grund. Regelverket
kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen men kan däremot
ha bestämmelser i frågor som inte regleras i färdtjänstlagen.
Tillstånd till färdtjänst
Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt
följande paragrafer:
6§ Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd
eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).
Lag (2010: 1068).
7§ Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter
att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel. Om sökanden är under 18 år ska prövningen
göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning
bekostas av det allmänna. Lag (2006:1114).
8§ Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under
resorna, skall tillståndet gälla även ledsagaren.
9§ Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i
skälig omfattning förenas med föreskrifter om
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1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får
begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns
särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag
(2006:1114).
Färdtjänstformer
För den som är folkbokförd i Jönköpings län finns det möjlighet att
ansöka om färdtjänsttillstånd. Färdtjänst finns i följande former:
Färdtjänst
Med färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Resorna regleras i detta
regelverk.
Länsfärdtjänst
Med länsfärdtjänst avses resor inom Jönköpings län och max 3 mils
resväg in i angränsande län. Resorna regleras i detta regelverk.
Resa i annan kommun utanför länet
Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför
länet. Om inget annat anges gäller regelverk ”Färdtjänst” även för resa i
annan kommun utanför Jönköpings län.
Övrigt
Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagda
serviceresor och kombination av resor, till exempel anslutning till tåg för resor
inom länet, komma att prövas. Vid sådana försök blir de regler som i
förekommande fall beslutas i särskild ordning överordnade detta regelverk.

Regelverk
1. Ansvar för färdtjänst
Varje kommun, eller om kommunen överlåtit ansvaret till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten, ansvarar för att anordna färdtjänst av god
kvalitet enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736.
Med den ansvariga myndigheten avses i detta regelverk Region
Jönköpings län med dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.
2. Rätt till färdtjänst
Den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med
allmänna kommunikationsmedel har rätt till färdtjänst.
3. Ansökan om tillstånd
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Ansökan om färdtjänsttillstånd görs hos den ansvariga myndigheten.
Färdtjänst medges jämlikt 7 § i Lag om färdtjänst till personer med varaktigt
funktionshinder av minst tre månader.
4. Beslut
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövningen för
färdtjänst och meddelar beslut.
5. Överklagande av beslut
Tillståndsgivarens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag
(2010:1068). Överklagandet ska ske skriftligt och vara den ansvariga
myndigheten tillhanda inom tre veckor efter att sökanden fått del av
beslutet.
6. Giltighetstid
Färdtjänsttillstånd är som regel tidsbegränsat i högst tre år.
En person kan få tillstånd utan tidsbegränsning om funktionsnedsättningen
bedöms vara livslång, trots eventuell framtida medicinsk utveckling. I
bedömningen ska även tas hänsyn till förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken
och framtida nya trafiklösningar med olika servicenivåer i samband med/eller
under resan.
7. Återkallande
Färdtjänsttillstånd kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre
finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.
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8. Färdtjänstens omfattning
Färdtjänsten omfattar arbets-, studie- och fritidsresor. Resa får ske inom
Jönköpings län och max tre mils resväg in i angränsande län. Vid resa utanför
länsgränsen ska resan påbörjas eller avslutas i Jönköpings län. För resor inom
annan kommun utanför länsgränsen, se punkt 9. Färdtjänst får inte användas till
tjänsteresor. Används färdtjänst för vårdbesök omfattas resans egenavgift inte av
högkostnadsskyddet för sjukresor.
9. Resa inom annan kommun
Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför
Jönköpings län. Resan prövas resa för resa och kan förenas med speciella
villkor. Under en 14-dagarsperiod beviljas max sex enkelresor och under en
tolvmånadersperiod beviljas max 60 enkelresor.
10. Färdsätt
Fordonsvalet görs utifrån vad som framgår av tillståndet.
Länstrafiken avgör vilket fordon som lämpar sig bäst för den aktuella resan.
11. Beställning av resa
Beställning av färdtjänstresa ska ske i god tid via beställningscentralen för
serviceresor. Resa inom den egna kommunen ska dock beställas senast en
timme före avresa. Länsfärdtjänstresa ska beställas senast fyra timmar före
avresa. Resa före klockan 10.00 måste beställas senast klockan 19.00 dagen
före. Fram- och återresa kan beställas vid samma tillfälle.
Avbeställning av resa ska ske senast 30 minuter innan resan skulle påbörjats.
Ändring av bokad resa resulterar i en ny beställning.
Begäran om avresetid eller ankomsttid ska anges vid beställning av resan.
Beställningscentralen anger lämplig avresetid utifrån begärd ankomsttid.
12. Justerad avresetid
För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan senareläggas eller
tidigareläggas 30 minuter utifrån önskad avresetid. Saknas lediga fordonsresurser
vid beställningstillfället erbjuds alternativ restid.
13. Hämtning
Resenären ska vara klar för hämtning i god tid. Hämtning kan ske fem minuter
före eller tio minuter efter avtalad hämtningstid. Detta betraktas inte som
försening. Efter denna tid bör resenären kontakta beställningscentralen för
serviceresor för besked. Resenären ska meddelas när avtalad tid inte kan hållas.
14. Samåkning
Färdtjänstresor samordnas via beställningscentralen för serviceresor. Begäran om
särskild chaufför, fordon eller transportör kan inte tillgodoses.
15. Resväg
Acceptabel omväg och restid motsvarar restiden för en genomsnittstid för olika
resealternativ på likvärdig sträcka inom linjetrafiken inklusive väntetid för byten
inom linjetrafiken. Uppehåll under resan medges inte.
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16. Antal resor
Den enskilde avgör som regel själv i vilken utsträckning färdtjänst
behöver användas. Tillståndsgivaren äger rätt att föreskriva hur många
resor tillståndet omfattar (9 §).
17. Tider
Färdtjänstresa får företas följande tider:
Måndag–torsdag klockan 06.00–24.00.
Fredag klockan 06.00–02.00.
Lördag klockan 07.00–02.00.
Söndag och helgdag kl. 07.00–24.00.
Resan ska vara avslutad före klockan 24.00 alternativt klockan 02.00.
Härutöver kan Länstrafiken efter samråd med brukarorganisationerna besluta
om resor till klockan 02.00 vid några av årets helgdagar.
18. Avgifter och faktura
För färdtjänstresa uttas en egenavgift motsvarande kontantpriset i
Länstrafikens gällande prislista (lägst en zon).
Vid resa utanför länsgränsen tillkommer, utöver aktuellt zonpris, en
extraavgift motsvarande priset två gånger för första zon.
Färdtjänstberättigade barn (0–6år) och ungdomar betalar enligt
Länstrafikens prislista för skolungdom.
Vid betalning av egenavgift eftersträvas så jämna pengar som möjligt och
förare växlar max 200-kronorssedel.
Om resa beställts och inte ska genomföras ska avbokning ske senast 30
minuter innan resan skulle påbörjas, om avbokning inte sker kan avgift
faktureras med 100kronor/beställd resa.
Samtliga egenavgifter (inklusive pris för arbetsresor) kan faktureras kund.
Kund anmäler detta vid ett tillfälle, till exempel. i samband med beställning
av resa alt vid erhållande av tillstånd och gäller tills vidare. Kund erhåller
faktura på samtliga utförda resor i efterskott avseende färdtjänst,
arbetsresor, sjukresor. Sker inte betalning enligt faktura kan kund stängas
av från tjänsten faktura och betalning sker då med kontant
betalning/kortbetalning innan resan påbörjas.
Egenavgift för resa inom kommun utanför länet (enligt punkt 9) är 10
kronor per kilometer, dock minst 50 kronor per enkelresa. Priset
inkluderar även en (1) medresenär/ledsagare.
19. Assistans
Den som är i behov av assistans till och från bostaden kan erbjudas detta.
Assistans innebär att chauffören hämtar och lämnar den färdtjänstberättigade i
bostaden eller i annan lokal.
20. Ledsagare
Den som är i behov av hjälp under resan kan beviljas ledsagare. Behovet av
ledsagare ska vara knutet till resan och inte vistelsen på resmålet. Med ledsagare
avses en person som följer med den färdtjänstberättigade för att denna ska kunna
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genomföra en resa. Ledsagaren ska kunna bistå med all den service som behövs
och även vara behjälplig mellan bostad och påstigningsplats. Ledsagare får inte
själv vara innehavare av färdtjänsttillstånd eller ha behov av förarens assistans
eller ta med hjälpmedel.
Behovet av ledsagare ska framgå av tillståndet. Ledsagare betalar ingen avgift.
21. Medresenär
Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en (1) medresenär som inte är
ledsagare. Egna barn under tolv år har också rätt att följa med på resan och räknas
då som medresenär utöver ovan angivna medresenär. Önskemålet om medresenär
ska meddelas vid beställning av resan.
Medresenärer betalar samma zonavgift som den färdtjänstberättigade. Ungdom
som är medresenär betalar ungdomspris och barn 0– 6 år betalar ingen avgift vid
resa tillsammans med vuxen.
22. Arbetsresor
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och
arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som
vuxenstuderar. För den som regelbundet måste resa före klockan 06.00 eller
efter klockan 24.00 beviljas undantag från ovanstående restider. Arbetsresor kan
betalas med en fast månadskostnad som följer priset på Länstrafikens periodkort,
30-dagarskort för vuxen, och antal zoner.
Vid arbetsresa över länsgräns gäller Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för
vuxen, med länsgiltighet. Villkoret för en månadskostnad är att den betalas via
faktura i efterskott. Vid utebliven betalning av fakturan förfaller möjligheten till
en månadskostnad och resorna betalas vid varje enskild resa enligt avgiften för
övriga färdtjänstresor enligt punkt 18.
För den som åker arbetsresa finns möjlighet att inkludera lämning/hämtning på
förskola/fritids för egna barn (max tolv år) i anslutning till resa till/från arbetet.
23. Skolskjuts
Färdtjänst kan inte utnyttjas av elever till och från grundskola eller särskola
inklusive gymnasiesärskola eller för resor under skoltid.
24. Hjälpmedel
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får tas
med under resan. Vid beställning ska den resande anmäla vilka hjälpmedel som
ska tas med under resan. Ledsagare och medresenär kan inte ta med egna
hjälpmedel eller egen rullstol på resan. Krycka/käpp är undantaget.
25. Trappklättrare/förflyttning i trappor
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa
till/från den egna bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare.
Förflyttning med trappklättrare kan beviljas under max 18 månader eller med
max 24 enkelresor per år så länge färdtjänsttillståndet är giltigt. Endast ett av
alternativen kan väljas.
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Om kund bor på särskilt boende, enligt beslut från äldre- och
funktionshinderomsorgen, finns möjlighet till max 24 enkelresor per år för besök
på tidigare folkbokföringsadress.
Förflyttning med trappklättrare utförs inte inne i bostad/lägenhet.
Vid liggande transport kan förflyttning i trappa utföras om förflyttningen gäller
till/från den egna bostaden.
För samtliga förflyttningar i trappor gäller att uppdraget ska vara genomförbartoch
ska kunna ske utan risker för förare och/eller kund. Bedöms risker finnas utförs
inte förflyttning.
26. Bagage
Bagage får tas med på resan, i normalfallet två normalstora väskor/kassar.
Bagage för ledsagare och/eller medresenär får per person max tas med en
normalstor väska/kasse. Med bagage därutöver kan färdtjänstresa inte
utföras.
27. Husdjur
Husdjur får inte tas med. Undantaget är ledarhund/ servicehund som vid
behov får tas med.
28 Allmän kollektivtrafik
Vid resa i den allmänna kollektivtrafiken inom Jönköpings län med Länstrafiken
kan färdtjänstberättigad med giltigt tillstånd ta med en medresenär som hjälper till
på resan. Färdtjänstberättigad betalar enligt Länstrafikens ordinarie priser och den
som följer med på resan åker fritt på det så kallade Ta-med-en-vän-kortet som den
färdtjänstberättigade erhåller från Länstrafiken. För att medresenär ska åka fritt
måste färdtjänstberättigad vara med under hela resan. Ta-med-en-vän-kortet
stämplas vid påstigning.
29. Förändringar
Inför större förändringar i färdtjänstverksamheten ska synpunkter inhämtas
genom kommunala handikappråd, kommunala pensionärsråd och Länsrådet
för funktionsnedsättning.
30 Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarig förvaltning
Jönköpings Länstrafik.
31. Ikraftträdande
1 januari 2018, om inget annat anges.

Regelverk för riksfärdtjänst
Allmänt
Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och
varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader inom
Sverige utan måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
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Riksfärdtjänst är avsedd för personer vars funktionsnedsättning är
varaktig. Med varaktig menas att funktionsnedsättningen förväntas bestå
i minst tre månader.
Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för
invånare i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har
Region Jönköpings län förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) samt
domstolarnas domar och prejudikat. Som komplement har Region
Jönköpings län skapat ett regelverk för riksfärdtjänst.
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den
som ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättsäkert utifrån
samma grund. Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i
förhållande till lagen men kan däremot ha bestämmelser i frågor som
inte regleras i riksfärdtjänstlagen.
Tillstånd till riksfärdtjänst
Tillstånd för riksfärdtjänst beskrivs i Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst enligt
följande paragrafer:
4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller,
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i
länet, av trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren). Lag 2006:1115).
5 § Tillstånd ska meddelas om
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader
kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan
enskild
angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett förändamålet särskilt anpassat fordon eller med
allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).
6§ Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under
resan, skall tillståndet gälla även ledsagaren.
7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Regelverk
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1. Ansökan
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om och få tillstånd för
riksfärdtjänst. Ansökan bör vara Länstrafiken tillhanda senast 21 dagar före
avresa, Inför storhelger bör ansökan göras tidigare, till exempel vid jul- och
nyårshelg då ansökan ska göras senast den 15 november.
2. Tidpunkt för resa
Vid resa med allmänna kommunikationer gäller aktuella tidtabeller.
Vid resa med serviceresefordon gäller samma tider som för resa med färdtjänst (se
punkt
17 i regelverket för färdtjänst).
3. Ändamål eller annan betalare
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan
enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan ska ske inom Sverige, från en
kommun till en annan.
Riksfärdtjänst är inte avsedd för resor med ändamålen tjänsteresor,
arbete, utbildning, sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning
enligt riksfärdtjänstlagen beviljas inte för resor som bekostas av det
allmänna (det vill säga staten, en kommun eller ett landsting).
4. Val av färdmedel
Region Jönköpings län beslutar om färdsätt med beaktande av
resenärens funktionshinder. Val av färdmedel ska användas utifrån
följande prioriteringar med hänsyn till resenärens funktionshinder:
1. Allmänna kommunikationer.
2. Allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon.
3. Bil eller specialfordon.
Ersättning för resor med hyrbil eller privatbil medges inte. Riksfärdtjänstresor sker
i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare och i
andra hand med särskilt anpassade fordon. Det är funktionshindret samt vilka
förbindelser som finns samt hur tillgängliga dessa är som avgör vilket färdmedel
som ska användas och om ledsagare behövs. Resa med bil eller specialfordon
beviljas inte på grund av avsaknad av allmänna kommunikationer.
Om en del av resa kan göras med allmänna kommunikationer på egen hand,
kan riksfärdtjänst beviljas för den del av resan som måste ske med
anslutningsfordon.
Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan anskaffas beviljas inte. Förskjutning av
resa kan ske för att möjliggöra lägre biljettpris alternativt samåkning. För resor
upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas eller tidigare läggas maximalt sex
timmar och för längre resor kan avresetiden förskjutas eller tidigareläggas
maximalt tolv timmar.
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Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift.
Egenavgiften betalas i enlighet med regeringens föreskrifter (f.n.
1993:1148).
Jönköpings Länstrafik – färdtjänstenheten anvisar hur biljetter erhålls eller om
den enskilde själv ska köpa biljetter på billigaste sätt. Ersättning för resan
återbetalas vid uppvisande av biljetter eller kvitton.
Samordning av resorna sker regelmässigt där det är möjligt och planeras i sin
helhet av Jönköpings Länstrafik eller av företag som på uppdrag av Jönköpings
Länstrafik ska samordna resorna.
Uppehåll under resa utöver toalettbesök medges ej. Vid längre resor kan matpaus
bli aktuell.
5. Ledsagare
Med ledsagare avses en person som måste följa med tillståndshavaren för
att denne ska kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. För att ha rätt till
ledsagare ska situationen vara sådan att resenären inte kan klara av att
genomföra resan med den service som ges av trafikföretaget. Behovet av
antal ledsagare ska vara knutet till själva resan. Ledsagaren får själv inte
vara i behov av assistans från föraren.
6. Medresenär
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären
faktisk resekostnad.
En (1) medresenär får följa med. Vid resa med taxi/specialfordon/
serviceresefordon betalar medresenären samma egenavgift som den
riksfärdtjänstberättigade och detta gäller även barn under tolv år.
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer följa
med och medresenären betalar pris enligt linjetrafikens priser.
Finns egna barn under tolv år kan fler medresenärer förekomma.
7. Hjälpmedel och bagage
I normalfallet får endast personligt förskrivna hjälpmedel, som inte går att låna
eller hyra på plats, tas med på en riksfärdtjänstresa.
Hygienartiklar, till exempel blöjor, får normalt inte tas med i större utsträckning
än vad som behövs under själva resan och ett par dagar på resmålet. Ledsagare
och/eller medresenär får ta med max en normalstor väska/kasse per person.
Hjälpmedel och bagage ska tillsammans med kund och eventuellt beviljad
ledsagare/medresenär rymmas i ett fordon.
8. Husdjur
Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler som
gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med taxi/specialfordon/
serviceresefordon får ledarhund/servicehund tas med, övriga husdjur får inte tas
med.
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9. Avbokning
Avbokning sker så snart det är känt att resan inte kan genomföras. Under
kontorstid sker avbokning till företag som på uppdrag av Jönköpings Länstrafik
ska utföra resorna och för kännedom till Jönköpings Länstrafik –
färdtjänstenheten.
Behöver avbokning ske utanför kontorstid kontaktas i första hand det företag som
på uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna (för närvarande
Riksfärdtjänsten Sverige AB). I andra hand kontaktas respektive trafikföretag.
Vid försent avbokad resa kan kostnader för hela/delar av resan
faktureras den enskilde.
10. Återkallelse av tillstånd
Enligt riksfärdtjänstlagen, 6§ kap, får en tillståndsgivare återkalla ett
tillstånd för riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade
överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänst. Föreskrifter
får ändras, om ändrade förehållanden föranleder det. Återkallelse av
tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de fall vederbörande har ett
tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett visst antal resor.
11. Vilka beslut får överklagas
Alla beslut enligt 4–7 samt 9 §§ riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt
förvaltningslagens bestämmelser.
12. Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarigt
verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.
13. Ikraftträdande
1 januari 2018, om inget annat anges.
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Utbildning och kultur
Avsändare
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Principer för prissättning 2018 vid
Kulturhuset Spira
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar
 Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset Spira 2018 till
Regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden har tidigare under året överlämnat förslag till Budget och
verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 till Regionstyrelsen.
Som bilaga inför Regionfullmäktiges budgetbeslut kompletteras budgetförslaget
nu med principer för prissättning vid Kulturhuset Spira.

Information i ärendet
Sedan tidigare finns beslut om att införa dynamisk prissättning på biljetter och vid
lokaluthyrning av Kulturhuset Spira. Föreliggande förslag är en sammanfattning
av dessa principer.
Förslaget framgår av bilaga.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Utbildning och kultur stab
Smålands Musik och Teater

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör för utbildning och kultur
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Utbildning och kultur
Avsändare

Principer för prissättning vid
Kulturhuset Spira 2018

Biljettpriser
Den genomsnittliga prisnivån för 2018 ska jämfört med 2017 vara oförändrad.
Biljettpriserna ska ligga i intervallet 80 kronor till 700 kronor.
Prisdifferentiering sker utifrån följande principer:
 Alla produktioner ska erbjuda ett tillgängligt prisspann.
 Prisspannet ska vara konsekvent i förhållande till produktionstyp och lokal.
 Egna produktioner ska prissättas i linje med gästande externa produktioner.
 Flera priszoner i teatersalongen och konsertsalongen ska erbjudas.
 Ett begränsat antal föreställningar erbjuds till försäljning i samband med
biljettsläpp och fler biljetter släpps fler baserat på efterfrågan.
 Rabatterade priser kan ges till prioriterade målgrupper.
 Presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kan för
enskilda tillfällen fatta beslut om priser som ligger utanför det fastställda
prisintervallet.

Uthyrning av lokaler
Grundläggande principer:
 Flexibel prissättning utifrån rådande förhållanden så att en hög nyttjandegrad
av lokalerna uppnås.
 Marknadsmässig prissättning vid varje givet tillfälle så att inte snedvriden
konkurrens uppstår.
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 Möjlighet till rabatterade priser för att möjliggöra tillgänglighet för
lokala/regionala organisationer.
 Prisuppräkning till nytt budgetår sker i huvudsak utifrån det index som
regionen använder som allmänt uppräkningstal.
Prissättningen ska utgå från nedanstående ordinarie priser.

Pris pr. Halvdag

Ordinarie pris (fullpris)
Pris heldag

Antal säljbara platser

Priser vid uthyrning av lokaler 2018

Namn på lokal

Konsertsalen

783

59 400

41 600

Teatern

380

47 700

33 400

Kammaren

160

27 600

19 300

Café-scenen

130

17 000

11 900

Bilagor
1. Organisationsbild
2. Hälsotal i länets kommuner
3. Styrprocessen
4. Patientavgifter
5. Förfrågningsunderlag vårdval primärvård samt ögonsjukvård
6. Tandvården – taxor
7. Egenavgifter och bidrag, hjälpmedel
8. Kollektivtrafik priser
9. Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst
10. Prissättning för kulturarrangemang

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 174

Yttrande över: Villkorlig frigivning – förstärkta
åtgärder mot återfall i brott – SOU 2017:61
Diarienummer: RJL 2017/2211
Beslut
Regionstyrelsen föreslås


Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Justitiedepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade betänkande. Regionen konstaterar att
utredningens förslag inte innebär några direkta konsekvenser för
landets regioner och landsting.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-09-18
 Remiss från Justitiedepartementet
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
1:e vice ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand

MISSIV
2017-09-18
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Regionstyrelsen

Remiss – Villkorlig frigivning Förstärkta åtgärder mot återfall i brott
SOU 2017:61
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Justitiedepartementet

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet getts möjlighet att yttra sig
över rubricerade betänkande.
Region Jönköpings län konstaterar att utredningens förslag inte innebär några
direkta konsekvenser för landets regioner och landsting.

Information i ärendet
Region Jönköpings län står i allt väsentligt bakom utredningens bedömning att
inte ändra de nuvarande reglerna om villkorlig frigivning utan istället lägga kraft
på en utveckling av möjligheterna att stärka återfallsförebyggande åtgärder i
anstalt samt efter villkorlig frigivning.
Utredningens slutsats att risk för återfall inte bör utgöra skäl mot villkorlig
frigivning synes väl underbyggd av såväl forskning som statistik och den
överensstämmer med de allmänna rättsprinciperna om likabehandling och
proportionalitet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterat 2017-09-18
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siv Kullberg
Kanslidirektör

YTTRANDE
2017-10-24
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Förvaltningsnamn
Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet - Villkorlig
frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i
brott - SOU 2017:61
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet beretts möjlighet att yttra sig
över rubricerade betänkande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län konstaterar inledningsvis att utredningens förslag inte
innebär några direkta konsekvenser för landets regioner och landsting.
Region Jönköpings län har ändå tagit del av förslaget och lämnar följande
yttrande.
Region Jönköpings län står i allt väsentligt bakom utredningens bedömning att
inte ändra de nuvarande reglerna om villkorlig frigivning utan istället lägga kraft
på en utveckling av möjligheterna att stärka återfallsförebyggande åtgärder i
anstalt samt efter villkorlig frigivning.
Utredningens slutsats att risk för återfall inte bör utgöra skäl mot villkorlig
frigivning synes väl underbyggd av såväl forskning som statistik och den
överensstämmer med de allmänna rättsprinciperna om likabehandling och
proportionalitet.

Synpunkter
Region Jönköpings län vill dock peka på att det ena inte utesluter det andra. Det
vill säga en ändring av reglerna om villkorlig frigivning – så att återfallsrisken på
något sätt beaktas – inte i sig utesluter att man även stärker de
återfallsförebyggande åtgärderna i anstalt och efter villkorlig frigivning.

Kansliavdelningen
Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 036-324001
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE
2017-10-24
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Region Jönköpings län vill också lämna en synpunkt i resonemanget kring
inkapaciteringseffekten genom borttagen eller senarelagd villkorlig frigivning.
Regionen noterar att utredningen flera gånger återkommer till att den ytterligare
inkapaciteringseffekten endast blir temporär (aldrig längre än den återstående
strafftiden) och därmed ger ett begränsat samhällsskydd. Region Jönköpings läns
uppfattning är dock att även en begränsad effekt på samhällsskyddet kan utgöra
ett mycket stort värde – både för enskilda samt för tryggheten i samhället överlag.
REGIONSTYRELSEN

Malin Wengholm
Ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Villkorlig frigivning – förstärkta
åtgärder mot återfall i brott

Betänkande av Frigivningsutredningen
Stockholm 2017

SOU 2017:61

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.
Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm
Ordertelefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer
För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB
på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).
En kort handledning för dem som ska svara på remiss.
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Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2017
ISBN 978-91-38-24643-6
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Till statsrådet och chefen
för Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 31 mars 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bl.a. överväga och föreslå ändringar i systemet
med villkorlig frigivning. Justitierådet Agneta Bäcklund förordnades
som särskild utredare.
Som experter i utredningen förordnades från och med den
31 mars 2016 professorn, numera justitierådet, Petter Asp, kanslirådet Jenny Engvall, verksamhetschefen Erik Grevholm, kammaråklagaren Markus Hellsten, rådmannen, numera chefsrådmannen,
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Uppdraget
Utredningens uppdrag har varit att, i syfte att stärka möjligheterna
att förebygga och förhindra återfall i allvarlig brottslighet, överväga
och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning. Vi har i det
sammanhanget haft i uppdrag att
• analysera och ta ställning till om risk för återfall i allvarlig brottslighet ska beaktas särskilt som skäl mot villkorlig frigivning,
• oavsett ställningstagande i sak föreslå hur en ordning där sådan
risk beaktas särskilt bör vara utformad,
• överväga om förutsättningarna för och innehållet i de särskilda
föreskrifter som kan meddelas under prövotiden efter villkorlig
frigivning bör ändras, och
• lämna fullständiga författningsförslag.

Risk för återfall i allvarlig brottslighet bör inte utgöra
skäl mot villkorlig frigivning
Enligt de nu gällande reglerna om villkorlig frigivning ska den som
dömts till fängelse friges villkorligt efter att två tredjedelar av ett
tidsbestämt straff, dock minst en månad, har avtjänats. Den villkorliga frigivningen kan skjutas upp med högst sex månader åt gången
om det finns synnerliga skäl. Vid den bedömningen ska det särskilt
beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter eller villkor som gäller för verkställigheten. Det finns ingen
begränsning av hur många gånger den villkorliga frigivningen får
skjutas upp.
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Den villkorliga frigivningen syftar till att på ett ändamålsenligt
sätt kontrollera övergången från anstalt till ett liv i frihet. Möjligheterna till en successiv övergång från livet i anstalt till ett liv i
frihet är i många fall avgörande för den dömdes anpassning. Under
prövotiden finns möjlighet till stödjande och kontrollerande insatser.
Den villkorliga frigivningen ger också möjlighet att ställa krav på
den frigivne och att tillgripa sanktioner om kraven inte uppfylls.
När möjligheten att beakta risken för återfall i brott upphörde 1999
motiverades det bl.a. av vikten av förutsebarhet och likabehandling.
Som skäl för lagändringen anfördes också att ingripanden gentemot
enskilda personer ska grundas på de brott som de har gjort sig skyldiga till och inte på en bedömning av risk för vad som kan komma
att inträffa i framtiden.
Det kan med hänsyn till intresset av samhällsskydd finnas skäl
att överväga särskilda samhällsskyddsåtgärder beträffande intagna
som vid tidpunkten för villkorlig frigivning bedöms ha en hög risk
för återfall i allvarlig brottslighet. Det måste dock beaktas att det
inte går att på individnivå säkert säga vem som kommer att återfalla
i brott. Regler som innebär att risk för återfall i brott ska utgöra
skäl mot villkorlig frigivning kommer därför i vissa fall att leda till
att personer frihetsberövas på grund av en risk som inte skulle ha
realiserats. Även om forskningen gällande riskbedömningar har utvecklats kvarstår alltjämt svårigheter att göra säkra individuella bedömningar om risken för återfall. Ett system där risk för återfall i
brott ska påverka tidpunkten för villkorlig frigivning innebär att ett
antal människor kommer att få verkställa längre strafftid i anstalt
på grund av den bedömda risken trots att denna risk inte skulle ha
realiserats om personen frigivits.
Möjligheten att genom åtgärder som avser den villkorliga frigivningen uppnå samhällsskyddseffekter är begränsade. I bästa fall kan
man uppnå en temporär inkapaciteringseffekt, men den kommer
aldrig att kunna bli längre än den återstående strafftiden. Effekten
får nämligen antas vara begränsad till den tid som den fortsatta
inkapaciteringen pågår; det nya brottet – återfallet – kommer sannolikt att inträffa ändå, fast senare.
Även om risken för återfall statistiskt sett är som störst i tiden
närmast efter villkorlig frigivning, är det inte särskilt vanligt att personer som avtjänat straff för allvarliga brott begår ny sådan brottslighet i nära tid efter villkorlig frigivning, dvs. under den tid som
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den förlängda anstaltsvistelsen skulle pågå. Forskning och statistik
visar att det är relativt sällan som en person, som begått ett allvarligt brott, återfaller i allvarlig brottslighet inom ett år efter villkorlig
frigivning.
Det finns inte heller stöd för att den ytterligare tiden i anstalt
kan leda till bättre förutsättningar att leva ett laglydigt liv efter
frigivningen. Regler som innebär att risken för återfall i brott kan
påverka frigivningstidpunkten leder till minskad förutsebarhet och
att principen om likabehandling åsidosätts. Personer som har begått brott som av domstol tillmätts lika högt straffvärde kommer i
praktiken att avtjäna olika långa straff. Regler av detta slag leder
också till att den dömde hålls i ovisshet om anstaltsvistelsens längd.
Det kan befaras att en sådan ordning leder till att dömda, som i många
fall redan är svårrehabiliterade, tappar motivationen till förändring.
Därmed skulle reglerna försvåra för Kriminalvården att utforma
verkställigheten på ett sätt som underlättar den intagnes anpassning
och i värsta fall leda till en motsatt effekt, nämligen att risken för
återfall i brott efter frigivningen ökar.
Regler som innebär att personer ska hållas frihetsberövade ytterligare tid inte på grund av vad de har gjort, utan på grund av en risk
för vad de efter frigivningen kan komma att göra är också mindre
väl förenlig med den straffrättsliga proportionalitetsprincipen.
Sammanfattningsvis kan inte samhällsskyddseffekter ges annat
än begränsat genomslag inom ramen för ett tidsbestämt fängelsestraff. Eventuella effekter kommer att vara tillfälliga och inskränka
sig till den ytterligare inkapaciteringen. Ställt mot de nackdelar i fråga
om bl.a. rättsosäkerhet samt bristande förutsebarhet och likabehandling anser inte vi att intresset av samhällsskydd tillgodoses i sådan
utsträckning att det är motiverat att ändra reglerna om villkorlig
frigivning. I stället bör arbetet med att stärka de återfallsförebyggande åtgärderna i anstalt och efter villkorlig frigivning fortsätta.
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En eventuell reglering som innebär att risk för återfall
i brottslighet av allvarligt slag kan utgöra skäl mot
villkorlig frigivning
I vårt uppdrag ingår att, oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag på hur en ordning som innebär att hög risk för återfall i allvarlig brottslighet ska kunna beaktas som skäl mot villkorlig frigivning bör utformas.
Vi har gjort bedömningen att en eventuell reglering bör omfatta
fall där intresset av samhällsskydd kan anses väga särskilt tungt. En
rimlig avgränsning är att låta bestämmelserna omfatta s.k. långtidsdömda, dvs. intagna som avtjänar fyra års fängelse eller mer och,
om det föreligger särskilda skäl, intagna som dömts till fängelse i
två år eller mer. Det är fråga om samma grupp dömda som under
verkställigheten i anstalt kan bli föremål för särskilda villkor gällande
placering, permission och särskilda utslussningsåtgärder.
Endast sådan risk för återfall som är konkret och beaktansvärd
bör kunna leda till att villkorlig frigivning ska ske vid en senare tidpunkt än vad som annars hade gällt. Risken bör vidare avse brottslighet av allvarligt slag samt bedömas föreligga i närtid. Med brottslighet av allvarligt slag avses främst brottslighet som riktar sig mot
eller medför fara för liv eller hälsa eller allvarliga brott som ingår
som ett led i en organiserad brottslighet. Att brottsligheten ska
vara allvarlig innefattar också ett krav på att det ska vara fråga om
brott som har ett visst straffvärde.
Det är förenat med påtagliga nackdelar att låta intagna avtjäna
hela straffet i anstalt. De som avtjänat hela fängelsestraffet i anstalt
kommer inte att omfattas av de övervaknings- och kontrollmöjligheter som systemet med villkorlig frigivning och prövotid bygger
på och som syftar till återanpassning i samhället. Vi har därför särskilt beaktat att en eventuell reglering bör utformas på ett sådant
sätt att de fördelar som är förenade med villkorlig frigivning inte
går helt förlorade.
Vi har övervägt om frigivning vid risk för återfall i brott bör ske
efter det att en annan kvotdel, tre fjärdedelar, avtjänats. Innebörden
av frigivning enligt en alternativ kvotdel vid risk för återfall är att
tiden för den förlängda inkapaciteringen grundas på det utdömda
straffet eller den sammanlagda strafftiden. Detta framstår inte som
logiskt. Avsikten med åtgärden är att skydda samhället mot fram-
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tida brott, inte att införa en ytterligare reaktion på den tidigare
brottsligheten. En eventuell reglering bör därför i stället utformas
så att risk för återfall i allvarlig brottslighet kan leda till att frigivningstidpunkten skjuts upp viss tid. Den ytterligare tiden i anstalt
bör vara så pass lång att det, i vart fall teoretiskt sett, finns möjlighet till behandlingsinsatser för att hantera risken. Reglerna bör
därför utformas så att en konkret och beaktansvärd risk för återfall i
allvarlig brottslighet kan leda till att tidpunkten för villkorlig frigivning skjuts upp sex månader åt gången. För att den föreslagna ordningen inte ska leda till att hela straffet avtjänas i anstalt bör frigivningstidpunkten som längst kunna skjutas upp till dess två månader
av strafftiden kvarstår. Om den återstående strafftiden understiger
åtta månader bör den villkorliga frigivningen kunna skjutas upp
kortare tid än sex månader.
Beslut om uppskjuten villkorlig frigivning bör fattas av Kriminalvården. Den riskbedömning som beslutet grundas på måste hålla hög
kvalitet. Det är också lämpligt att riskbedömningen utförs av någon
utomstående. Riskbedömningar som ska ligga till grund för beslut
om uppskjuten villkorlig frigivning bör utföras av Rättsmedicinalverket. Kriminalvårdens beslut om uppskjuten villkorlig frigivning
bör följa samma förfaranderegler som gäller för beslut om uppskjuten villkorlig frigivning på grund av den intagnes misskötsamhet.
Det innebär bl.a. att Kriminalvårdens beslut bör kunna överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.

Möjligheterna att förebygga återfall i brott efter villkorlig
frigivning bör stärkas
Vi bedömer att det finns bättre möjligheter att förebygga återfall i
brott efter villkorlig frigivning genom förstärkta insatser i form av
kontroll och stöd i frihet. Vi föreslår förstärkta åtgärder för att förebygga återfall i brott efter villkorlig frigivning.
Enligt vår bedömning bör det inte göras någon förändring avseende prövotidens längd efter villkorlig frigivning. De allmänna skötsamhetskraven under prövotiden och skyldigheten för den frigivne
att på kallelse inställa sig hos Kriminalvården bör också kvarstå.
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Våra förslag innefattar förtydliganden och förändringar av reglerna om övervakning och särskilda föreskrifter efter villkorlig frigivning. Förslagen avser att stärka möjligheten till återfallsförebyggande åtgärder efter villkorlig frigivning och att tydliggöra kopplingen mellan verkställighet av en fängelsepåföljd i anstalt och i frivård.
Vi föreslår att reglerna om övervakning efter villkorlig frigivning
förtydligas så att det direkt av lag framgår att den frigivne får ställas
under övervakning om det behövs för att minska risken för återfall
i brott eller för att på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället. Vidare föreslår vi att övervakningen, om inte
annat har beslutats, ska gälla under prövotiden. Förslaget innebär
en skärpning för dem som avtjänar strafftider överstigande tre års
fängelse och som vid villkorlig frigivning har en prövotid överstigande ett år. Avsikten är att förtydliga att det ska vara behovet av
övervakning som ska vara avgörande för om den frigivne ska stå
under övervakning. Risken för återfall i brott och behovet av insatser är vanligen störst i tiden närmast efter den villkorliga frigivningen och även framöver måste behovet av övervakning och innehållet i övervakningen löpande omprövas.
När det gäller reglerna om särskilda föreskrifter föreslår vi, på
motsvarande sätt som för övervakning, ett förtydligande av att föreskrifter ska meddelas i syfte att minska risken för återfall i brott
eller för att på annat sätt underlätta den frigivnes anpassning i samhället. Vi föreslår också att endast de som står under övervakning
ska kunna meddelas särskilda föreskrifter.
Vi föreslår att reglerna avseende möjligheten att meddela föreskrifter om boendet förtydligas så att det uttryckligen framgår att
en sådan föreskrift också kan avse ett kontrollerat boende. Vidare att
det ska vara möjligt att meddela föreskrift om skyldighet att lämna
drogprov utan att det samtidigt meddelats föreskrift om vård och
behandling. Vi föreslår också att möjligheten att meddela föreskrift
om sätt och tid för betalning av skadestånd på grund av brott ska
utgå.
För att stärka möjligheterna att kontrollera efterlevnaden av meddelade föreskrifter föreslår vi att det införs regler om elektronisk
övervakning efter villkorlig frigivning. Ett beslut om elektronisk
övervakning ska endast få meddelas om det är särskilt påkallat för
att minska risken för återfall i brott och då för en tid om högst
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sex månader åt gången. Utvecklingen av tekniken för elektronisk
övervakning innebär att graden av övervakning kan anpassas efter
behovet. Den elektroniska övervakningen får aldrig vara så ingripande att den är att jämställa med en sådan begränsning av rörelsefriheten som äger rum inom ramen för verkställigheten av ett fängelsestraff genom intensivövervakning med elektronisk kontroll.
Avsikten med våra förslag är att Kriminalvården mer aktivt ska
använda föreskrifter och anvisningar i arbetet med att underlätta
den frigivnes anpassning i samhället. Det finns anledning att i högre
utsträckning använda särskilda föreskrifter efter villkorlig frigivning. Vi föreslår att Kriminalvården ska fatta beslut om särskilda
föreskrifter. Det är Kriminalvården som fattar beslut om övervakning. Särskilda föreskrifter utgör ett viktigt komplement till övervakningen och det framstår därmed som lämpligt att Kriminalvården får besluta också om sådana åtgärder. Inom Kriminalvården
finns också god kännedom om de fängelsedömda och kompetens
för att göra de överväganden som behövs inför beslut om åtgärder
för att hantera risk för återfall och för att underlätta den dömdes
anpassning i samhället. Ett ytterligare skäl för att ändra beslutsordningen är att skapa förutsättningar för en enhetlig tillämpning
när det gäller särskilda föreskrifter. Vi bedömer att en ändrad beslutsordning kan främja enhetligheten i tillämpning av reglerna om
särskilda föreskrifter och öka förutsebarheten för den enskilde.
Kriminalvårdens beslut om särskilda föreskrifter ska kunna överklagas till övervakningsnämnd och övervakningsnämndens beslut ska
kunna överklagas till allmän domstol.
Vi lämnar också förslag avseende hanteringen av misskötsamhet
under villkorlig frigivning. Enligt gällande rätt hanteras all misskötsamhet av övervakningsnämnden. Vi föreslår att misskötsamhet i
första hand ska hanteras av Kriminalvården. Detta föreslag syftar
till att öka flexibiliteten i systemet och möjliggöra för Kriminalvården att snabbt inskrida med lämpliga åtgärder när det behövs.
Förslaget innebär att Kriminalvården vid misskötsamhet ska överväga om det finns anledning att ompröva meddelade föreskrifter
och beslut eller besluta om ytterligare åtgärder. Kriminalvården ska
också kunna besluta om varning.
Så allvarlig misskötsamhet som föranleder förverkande av villkorligt medgiven frihet bör även fortsättningsvis hanteras av övervakningsnämnd. Vi anser dock att det finns anledning att utöka
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möjligheten till förverkande och föreslår att förverkande av villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet ska kunna ske med
högst tre månader åt gången. Ändringen innebär en markering av
den skyldighet som åligger villkorligt frigivna att sköta övervakningen och meddelade föreskrifter.

Ikraftträdande m.m.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
Övergångsbestämmelser föreslås beträffande reglerna om övervakningstid och förverkande av villkorligt medgiven frihet på grund
av misskötsamhet. Äldre bestämmelser om övervakningstid bör
tillämpas i fråga om övervakning som beslutats före ikraftträdandet.
Vidare bör äldre bestämmelser om förverkande av villkorligt medgiven frihet tillämpas i fråga om sådan misskötsamhet som ägt rum
före ikraftträdandet.
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1.1

Förslag till
lag om ändring i brottsbalken

Härigenom förskrivs i fråga om brottsbalken
dels att 26 kap. 24 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 28 kap. 6 a § ska betecknas 6 b § och att
nuvarande 28 kap. 6 b § ska betecknas 6 c §,
dels att 26 kap. 10–23 §§, 28 kap. 6, 6 a, och 7 §§, 34 kap. 4 och
5 §§, 37 kap. 7 och 11 §§, 38 kap. 10 § samt de nya 28 kap. 6 b och
6 c §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 kap.
10 §1
Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst ett år.
Straffet är helt verkställt vid
prövotidens utgång förutsatt att
villkorligt medgiven frihet inte
längre kan förklaras förverkad.
11 §2
Det kan i anslutning till att
Den frigivne ska under prövovillkorlig frigivning äger rum eller tiden vara skötsam och efter försenare beslutas att den villkorligt måga försöka försörja sig och befrigivne skall stå under övervak- tala skadestånd som dömts ut på
1
2

Senaste lydelse 1998:604.
Senaste lydelse 2005:967.
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ning, om det bedöms som påkallat. grund av brottet.
Beslut om övervakning meddelas
Den frigivne är under prövoav Kriminalvården. Har övervak- tiden skyldig att på kallelse inning beslutats men bedöms där- ställa sig hos Kriminalvården.
efter att övervakningen inte längre
är påkallad, får övervakningsnämnden besluta att övervakningen skall upphöra. Övervakningen skall utan något särskilt
beslut upphöra sedan ett år av
prövotiden har förflutit, om inte
annat följer av 18 §.
12 §3
Övervakningen och kriminalDen som är villkorligt frigiven
vården i frihet i övrigt bedrivs ska ställas under övervakning om
under ledning av Kriminalvården. det behövs för att minska risken
Myndigheten förordnar också över- för att den frigivne begår nya brott
vakare och kan vid behov för- eller för att på annat sätt underordna en eller flera personer att lätta hans eller hennes anpassning
i samhället.
biträda vid övervakningen.
Beslut i fråga om övervakning
meddelas av Kriminalvården.
Om inte annat har beslutats
upphör övervakningen vid prövotidens utgång.
13 §4
Den frigivne skall, om han står
Övervakningen och kriminalunder övervakning, hålla över- vården i frihet i övrigt bedrivs
vakaren underrättad om sin bo- under ledning av Kriminalvården.
Kriminalvården förordnar överstad, sin arbetsanställning och
andra förhållanden av betydelse vakare och får förordna en eller
för övervakningen, på kallelse in- flera personer att biträda vid överställa sig hos övervakaren och i vakningen.
övrigt enligt hans anvisningar
3
4

Senaste lydelse 2005:967.
Senaste lydelse 2005:967.
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upprätthålla förbindelse med
honom. I den mån Kriminalvården har bestämt det, gäller vad
som nyss har sagts om övervakaren även tjänsteman vid Kriminalvården eller annan person.
14 §5
Den frigivne skall under prövoUnder övervakningen ska
tiden vara skötsam, efter förmåga Kriminalvården genom stöd och
försöka försörja sig samt i övrigt kontroll verka för att den frigivne
rätta sig efter vad som åligger inte begår nya brott och för att hans
honom enligt denna balk eller eller hennes anpassning i samhället
enligt föreskrifter eller anvisningar även i övrigt främjas.
En kontroll- och tvångsåtgärd
som meddelats med stöd av den.
Han är skyldig att på kallelse ska stå i rimlig proportion till syftet
inställa sig hos Kriminalvården. med åtgärden. Om en mindre inHar han förpliktats att ersätta gripande åtgärd är tillräcklig ska
genom brottet uppkommen skada, den användas.
skall han göra vad han kan för att
För varje frigiven som står
fullgöra denna skyldighet.
under övervakning ska upprättas
När den frigivne står under en individuellt utformad plan för
övervakning, skall Kriminalvården övervakningen. Övervakningen ska
genom tillsyn och förmedling av planeras och utformas efter samstöd och hjälp verka för att den råd med den dömde och i samfrigivne inte återfaller i brott och verkan med berörda myndigheter.
för att hans anpassning i samhället även i övrigt främjas. Kriminalvården skall för detta ändamål fortlöpande hålla sig underrättad om den frigivnes livsföring
och om hans förhållanden i övrigt.

5

Senaste lydelse 2005:967.
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15 §6
När det finns skäl att anta att
Den som står under övervakden frigivne för sin anpassning i ning ska följa planen för övervaksamhället behöver stöd av en ningen och hålla övervakaren
särskild föreskrift om vad han underrättad om sin bostad, sin
eller hon ska iaktta under prövo- sysselsättning och andra förhålltiden, får en sådan föreskrift med- anden av betydelse för övervakdelas för en viss tid eller tills ningen.
Den övervakade är också på
vidare. Särskild föreskrift får avse
1. vistelseort eller bostad under kallelse skyldig att inställa sig hos
viss tid, högst ett år åt gången,
övervakaren och i övrigt enligt
2. arbetsanställning, annan för- hans eller hennes anvisningar
värvsverksamhet eller utbildning, upprätthålla kontakt med över3. läkarvård, nykterhetsvård vakaren. I den mån Kriminaleller annan vård eller behandling vården har bestämt det, gäller vad
i eller utanför sjukhus eller annan som nyss har sagts om övervakdylik inrättning.
aren även tjänsteman vid KrimiOm den frigivne ska få vård nalvården eller annan person.
eller behandling enligt första
stycket 3, får det föreskrivas att
han eller hon ska vara skyldig att
lämna blod-, urin-, utandnings-,
saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är
påverkad av alkohol, andra beroendeframkallande medel, något sådant medel som avses i 1 § lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel eller någon sådan
vara som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor.
Har den frigivne förpliktats att
ersätta skada som uppkommit
genom brottet, får föreskrifter meddelas om tid och sätt för skadeståndsskyldighetens fullgörande i
6

Senaste lydelse 2008:34.
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den utsträckning sådana föreskrifter inte med hänsyn till den
frigivnes ekonomiska situation och
övriga omständigheter kan antas
motverka hans eller hennes anpassning i samhället.
Om den frigivne står under
övervakning, får särskild föreskrift
meddelas om vad som ska gälla för
övervakningen. I en sådan föreskrift får det anges på vilket sätt och
i vilken omfattning den frigivne
ska hålla kontakt med övervakaren
eller Kriminalvården. Vidare får
det föreskrivas skyldighet för den
frigivne att lämna underrättelse till
övervakaren eller Kriminalvården
om att han eller hon uteblivit från
en arbetsplats, skola eller annan i
föreskriften angiven verksamhet
eller inrättning.
16 §7
Föreskrift enligt 15 § meddelas
Den som står under övervakav övervakningsnämnd. Kriminal- ning får meddelas en särskild förevården får meddela sådan föreskrift skrift om det behövs för att minska
för tiden intill dess nämnden har risken för att han eller hon begår
beslutat i frågan.
nya brott eller för att på annat sätt
Om den frigivnes utveckling underlätta hans eller hennes anpassoch personliga förhållanden i övrigt ning i samhället. En sådan föreföranleder det, får övervaknings- skrift ska meddelas för en viss tid,
nämnden ändra eller upphäva högst ett år åt gången.
En särskild föreskrift får avse
meddelad föreskrift eller meddela
1. på vilket sätt och i vilken
ny föreskrift.
omfattning den frigivne ska hålla
kontakt med övervakaren eller
Kriminalvården,
7

Senaste lydelse 2005:967.

25

Författningsförslag

SOU 2017:61

2. deltagande i brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet,
3. missbruksvård, psykiatrisk
vård eller annan behandling,
4. arbete, utbildning eller annan
sysselsättning,
5. kontrollerat boende eller
andra anvisningar om boendet,
6. vistelseort,
7. skyldighet att lämna blod-,
urin-, utandnings-, saliv-, svetteller hårprov för kontroll av att
den frigivne inte är påverkad av
alkohol, andra beroendeframkallande medel, något sådant medel
som avses i 1 § lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som
omfattas av lagen (1999:42) om
förbud mot vissa hälsofarliga varor.
Särskilda föreskrifter meddelas
av Kriminalvården. I den plan
som upprättas enligt 14 § får
Kriminalvården meddela ytterligare anvisningar om vad som
gäller under övervakningstiden.
17 §
Övervakaren må meddela anOm det är särskilt påkallat för
visningar i fråga om verkställ- att minska risken för att den friandet av föreskrift enligt 15 §, så givne begår nya brott, får Krimiock medgiva tillfällig lättnad och nalvården besluta om elektronisk
vidtaga omedelbart erforderlig övervakning för att kontrollera
efterlevnaden av en föreskrift enjämkning.
ligt 16 §.
Elektronisk övervakning får
meddelas för högst sex månader åt
gången.
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18 §8
Iakttar den frigivne inte vad
Om det finns anledning till det
som åligger honom enligt denna får Kriminalvården under prövobalk eller enligt föreskrift eller an- tiden ompröva meddelade beslut
visning som meddelats med stöd enligt 12 §, 13 § andra stycket, 16
därav, får övervakningsnämnden, och 17 §§ eller besluta om ytterutom att meddela föreskrift enligt ligare åtgärder.
Övervakaren får medge till15 § eller fatta beslut i fråga som
fällig jämkning av de anvisningar,
avses i 37 kap. 7 § första stycket,
1. besluta att varning skall med- föreskrifter och kontrollåtgärder
delas den frigivne, eller
som har beslutats.
2. besluta om övervakning av
den frigivne under viss tid efter
det att ett år av prövotiden har
förflutit, dock längst till prövotidens utgång.
19 §9
Har den frigivne allvarligt
Om den frigivne bryter mot
åsidosatt sina åligganden och kan föreskrifter eller anvisningar som
det antas att han inte kommer att gäller för övervakningen får Krimilåta rätta sig genom någon annan nalvården vidta åtgärd enligt 18 §
åtgärd som övervakningsnämnden första stycket. Om en sådan åtkan vidta, får nämnden förklara gärd anses otillräcklig får Krimiden villkorligt medgivna friheten nalvården besluta att varning ska
förverkad till en tid av högst fem- meddelas den frigivne.
ton dagar varje gång.
Om den frigivne på ett allvarligt sätt bryter mot sina åligganden under övervakningen och kan
det antas att han eller hon inte
kommer att rätta sig genom någon
sådan åtgärd som Kriminalvården
kan vidta enligt första stycket, får
övervakningsnämnden
förklara
den villkorligt medgivna friheten
förverkad till en tid om högst
8
9

Senaste lydelse 1983:240.
Senaste lydelse 1998:604.
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tre månader varje gång. När tiden
för förverkande bestäms ska särskilt beaktas arten och omfattningen av de överträdelser som
föranleder förverkande.
Om det är tillräckligt får övervakningsnämnden vidta åtgärd enligt första stycket.
20 §10
Åtgärd som avses i 18 § må ej
Åtgärd som avses i 19 § får
beslutas efter prövotidens utgång. inte beslutas efter prövotidens
Beslut om åtgärd som avses i 19 § utgång. Förverkande av villkormå meddelas även efter prövo- ligt medgiven frihet får beslutas
tidens utgång, därest frågan av även efter prövotidens utgång om
övervakningsnämnden upptagits frågan har tagits upp av övervakdessförinnan.
ningsnämnden dessförinnan.
21 §
Om förverkande av villkorligt
Bestämmelser om förverkande
medgiven frihet och om vissa av villkorligt medgiven frihet när
andra åtgärder, när den som dömts den som dömts till fängelse har
till fängelse finnes hava begått begått annat brott finns i 34 kap.
annat brott, stadgas i 34 kap.
22 §11
Uppkommer fråga om att förUppkommer fråga om att förklara villkorligt medgiven frihet klara villkorligt medgiven frihet
förverkad eller att vidta åtgärd förverkad eller att vidta annan
som avses i 18 § eller åtgärd för åtgärd som avses i 19 § eller åtatt den frigivne skall underkasta gärd för att den frigivne ska
sig vård eller behandling, eller underkasta sig vård eller behandhar den frigivne undandragit sig ling, eller har den frigivne undanövervakningen, får övervaknings- dragit sig övervakningen, får övernämnden, om omständigheterna vakningsnämnden, om omstänföranleder det, förordna att den digheterna föranleder det, för10
11

Senaste lydelse 1973:918.
Senaste lydelse 1983:240.
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frigivne skall på lämpligt sätt
omhändertas i avvaktan på vidare
förordnande. Ett sådant beslut
skall omprövas så ofta anledning
till det föreligger.
Den som sålunda omhändertas får inte kvarhållas längre än
en vecka. Om synnerliga skäl
föreligger, får dock genom nytt
beslut förordnas att han skall
kvarhållas ytterligare högst en
vecka. Efter prövotidens utgång
får den omhändertagne ej kvarhållas.

Författningsförslag

ordna att den frigivne på lämpligt sätt ska omhändertas i avvaktan på vidare förordnande. Ett
sådant beslut ska omprövas så
ofta anledning till det föreligger.
Den som omhändertas får inte
kvarhållas längre än en vecka.
Om det finns synnerliga skäl, får
ett nytt beslut fattas om att han
eller hon ska kvarhållas ytterligare
högst en vecka. Efter prövotidens utgång får den omhändertagne inte kvarhållas.

23 §12
Förklaras villkorligt medgiven
Förklaras villkorligt medgiven
frihet helt eller delvis förverkad, frihet helt eller delvis förverkad,
skall med avseende på frågan om ska med avseende på frågan om
ny villkorlig frigivning vad som ny villkorlig frigivning vad som
förverkats anses såsom straff ge- förverkats anses som nytt fängelsenom ny dom.
straff.
24 §
Kan villkorligt medgiven frihet
ej längre förklaras förverkad, skall
straffet anses vara till fullo verkställt vid prövotidens utgång.
28 kap.
6 §13
Vad som föreskrivs i 26 kap.
Vad som föreskrivs i 26 kap.
12–17 §§ skall tillämpas på mot- 11 och 13–15 §§ ska tillämpas på
svarande sätt beträffande den motsvarande sätt beträffande den
som har dömts till skyddstillsyn. som har dömts till skyddstillsyn.
Rätten skall dock i domen för- Rätten ska dock i domen
12
13

Senaste lydelse 1983:240.
Senaste lydelse 1993:209.

29

Författningsförslag

SOU 2017:61

ordna övervakare, om inte sär- förordna övervakare, om inte
skilda skäl talar mot det. Vidare särskilda skäl talar mot det.
får rätten i domen meddela föreskrifter enligt 26 kap. 15 § första–
tredje styckena samt 27 kap. 5 §
andra stycket. Övervakningsnämnden får ändra eller upphäva
en föreskrift av sistnämnda slag
när det finns skäl till det.
6 a §14
I fall som avses i 30 kap. 9 §
Rätten får i domen meddela
andra stycket 3 skall rätten, om en särskild föreskrift om vad som
den planerade behandlingen är av ska gälla under prövotiden om det
avgörande betydelse för att döma kan antas att föreskriften kan bidra
till skyddstillsyn, i domslutet ange till att den dömde avhåller sig från
hur långt fängelsestraff som skulle fortsatt brottslighet eller för att på
ha dömts ut, om fängelse i stället annat sätt underlätta hans eller
hade valts som påföljd.
hennes anpassning i samhället. En
I sådant fall skall vidare i särskild föreskrift får meddelas för
domen alltid meddelas föreskrift en viss tid eller tills vidare och avse
1. vistelseort eller bostad under
om den behandlingsplan som den
högst ett år åt gången,
dömde har åtagit sig att följa.
2. arbete, utbildning eller annan
I samband med en sådan behandlingsplan får föreskrivas att sysselsättning,
3. läkarvård,
den som ansvarar för behandmissbruksvård,
lingen skall anmäla till Kriminal- eller annan behandling eller delvården och åklagaren, om den tagande i särskild programverkdömde allvarligt åsidosätter sina samhet.
Om den dömde ska genomgå
åligganden enligt planen.
vård eller behandling enligt första
stycket punkten 3 får föreskrift enligt 26 kap. 16 § andra stycket 7
meddelas.
Rätten får också meddela föreskrifter som avses i 27 kap. 5 §
andra stycket.
14

Senaste lydelse 2005:967.
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Övervakaren får meddela anvisningar i fråga om hur en föreskrift enligt första stycket ska verkställas. Han eller hon får också
medge tillfällig lättnad och göra en
omedelbart gällande jämkning av
föreskriften.
6 b §15
I fall som avses i 6 a § får
I fall som avses i 30 kap. 9 §
rätten förordna att den dömde, andra stycket 3 ska rätten, om den
om han är häktad i målet, i stället planerade behandlingen är av
skall omhändertas till dess han avgörande betydelse för att döma
överförts till det behandlingshem till skyddstillsyn, i domslutet ange
eller den vårdgivare som anges i hur långt fängelsestraff som skulle
behandlingsplanen. Omhändertag- ha dömts ut, om fängelse i stället
andet får inte pågå längre än en hade valts som påföljd.
I sådant fall ska vidare i domen
vecka.
alltid meddelas föreskrift om den
behandlingsplan som den dömde
har åtagit sig att följa.
I samband med en sådan behandlingsplan får föreskrivas att
den som ansvarar för behandlingen ska anmäla till Kriminalvården och åklagaren, om den
dömde allvarligt åsidosätter sina
åligganden enligt planen.
6c§
I fall som avses i 6 b § får rätten
förordna att den dömde, om han
eller hon är häktad i målet, i stället
ska omhändertas till dess han eller
hon överförts till det behandlingshem eller den vårdgivare som anges i behandlingsplanen. Omhän15

Senaste lydelse 1992:373.
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dertagandet får inte pågå längre
än en vecka.
7 §16
Om den dömde inte iakttar
Om den dömde inte iakttar
vad som åligger honom eller vad som åligger honom eller
henne till följd av domen på henne till följd av domen på
skyddstillsyn, får övervaknings- skyddstillsyn, får övervakningsnämnden, utöver att meddela före- nämnden,
skrift enligt 26 kap. 15 § eller fatta
1. meddela föreskrifter enligt
beslut i fråga som avses i 37 kap. 6 a § första och andra styckena,
7 § första stycket,
2. meddela föreskrift om på
1. besluta att varning ska med- vilket sätt och i vilken omfattning
delas den dömde, eller
den dömde ska hålla kontakt med
2. besluta om övervakning av övervakaren, Kriminalvården eller
den dömde under viss tid efter det annan person, eller om skyldighet
att ett år av prövotiden har för- för den dömde att lämna underflutit, dock längst till prövotidens rättelse till övervakaren eller Kriutgång.
minalvården om att han eller hon
uteblivit från en arbetsplats, skola
eller annan i föreskriften angiven
verksamhet eller inrättning,
3. förordna om en eller flera
personer som biträder vid övervakningen,
4. besluta om att varning ska
meddelas den dömde, eller
5. besluta om övervakning av
den dömde under viss tid efter det
att ett år av prövotiden har förflutit,
dock längst till prövotidens utgång.
Om
Om
övervakningsnämnden
övervakningsnämnden
bedömer att övervakning som be- bedömer att övervakning som beslutats enligt första stycket 2 inte slutats enligt första stycket 5 inte
längre är påkallad, får nämnden längre är påkallad, får nämnden
besluta att övervakningen ska besluta att övervakningen ska
upphöra.
upphöra.
16

Senaste lydelse 2016:491.
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Åtgärd som avses i första stycket får inte beslutas av övervakningsnämnden efter prövotidens utgång.
34 kap.
4 §17
Rätten får undanröja en tidigare utdömd påföljd och döma till
gemensam påföljd för den samlade brottsligheten. Ett sådant beslut
får meddelas endast om det finns särskilda skäl för det samt den
tidigare domen har fått laga kraft och dom meddelas innan den tidigare påföljden helt har verkställts.
När påföljden för den samlade brottsligheten bestäms, ska rätten ta
skälig hänsyn till vad den dömde har undergått till följd av den tidigare domen. Rätten får då döma till fängelse på kortare tid än vad
som är föreskrivet för brottet.
Om fängelse döms ut och en
Om fängelse döms ut och en
uppgift som avses i 27 kap. 2 a § uppgift som avses i 27 kap. 2 a §
andra stycket, 28 kap. 2 a § andra andra stycket, 28 kap. 2 a § andra
stycket eller 28 kap. 6 a § första stycket eller 28 kap. 6 b § första
stycket har lämnats, ska detta be- stycket har lämnats, ska detta beaktas när straffets längd bestäms. aktas när straffets längd bestäms.
5 §18
Tillämpas 1 § första stycket eller 3 § i fråga om någon som villkorligt frigivits från fängelse, ska, om brottet har begåtts under prövotiden, den villkorligt medgivna friheten eller en del av denna förklaras förverkad om inte särskilda skäl talar mot det.
Som särskilda skäl för att inte förverka eller för att förverka endast en del av villkorligt medgiven frihet får rätten beakta
1. om den nya brottsligheten i förhållande till den tidigare är av
lindrig beskaffenhet,
2. om lång tid har förflutit mellan brotten, eller
3. om ett förverkande annars skulle framstå som oskäligt.
Om rätten inte beslutar om
Om rätten inte beslutar om
förverkande enligt första stycket, förverkande enligt första stycket,
får den besluta om åtgärd som får den besluta om åtgärd som
avses i 26 kap. 18 § eller förlänga avses i 26 kap. 19 § eller förlänga
17
18
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prövotiden med högst ett år ut- prövotiden med högst ett år utöver den tid som följer av 26 kap. över den tid som följer av 26 kap.
10 §.
10 §.
En åtgärd enligt tredje stycket får beslutas endast före prövotidens utgång. Förverkande får beslutas endast om frågan tas upp i
ett mål där den frigivne häktats eller fått del av åtal inom ett år från
prövotidens utgång.
37 kap.
7 §19
Den som har dömts till fängelse
Kriminalvårdens beslut enligt
får begära prövning av Kriminal- 26 kap. 12 § första stycket, 15 §
vårdens beslut enligt 26 kap. andra stycket andra meningen,
11 §, 12 § andra meningen eller 16 §, 17 § och 19 § första stycket
13 § andra meningen hos den får överklagas till den övervakövervakningsnämnd inom vars ningsnämnd inom vars verksamverksamhetsområde det frivårds- hetsområde det frivårdskontor
kontor där den övervakade är där den övervakade är inskriven
inskriven är beläget. Nämnden är beläget.
får också självmant ta upp ett sådant beslut till omprövning eller
själv meddela ett sådant beslut.
Kriminalvården kan överlämna ett
ärende enligt nämnda bestämmelser till nämnden för avgörande.
11 §20
Beslut av en övervakningsBeslut av en övervakningsnämnd i frågor som avses i nämnd i frågor som avses i
26 kap. 11, 15, 18, 19 och 22 §§ 26 kap. 12 § första stycket, 16, 17,
samt 28 kap. 5 a § andra stycket, 19 och 22 §§ samt 28 kap. 5 a §
7 och 11 §§ får överklagas till andra stycket, 7 och 11 §§ får
tingsrätten i den ort där över- överklagas till tingsrätten i den
vakningsnämnden är belägen. ort där övervakningsnämnden är
Överklagandet ska ges in till belägen. Överklagandet ska ges in
övervakningsnämnden. Klago- till övervakningsnämnden. Klago19
20

Senaste lydelse 2010:612.
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tiden räknas från den dag då den tiden räknas från den dag då den
klagande fick del av beslutet. klagande fick del av beslutet.
Vid överklagande gäller lagen Vid överklagande gäller lagen
(1996:242) om domstolsärenden. (1996:242) om domstolsärenden.
Övervakningsnämnden ska dock inte vara part i domstolen.
Beslut enligt denna balk av en övervakningsnämnd i andra frågor
än som avses i första stycket får inte överklagas.
38 kap.
10 §
Varning som beslutats av
Varning som beslutats av
domstol eller övervakningsnämnd domstol,
övervakningsnämnd
skall utan dröjsmål meddelas den eller Kriminalvården ska utan
dömde personligen. Kan var- dröjsmål meddelas den dömde
ningen ej meddelas i samband personligen. Kan domstol eller
med beslutet, må det överläm- övervakningsnämnd inte meddela
nas åt annan domstol eller över- varningen i samband med bevakningsnämnd att meddela den. slutet, får det överlämnas åt annan
domstol eller övervakningsnämnd
att meddela den.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Bestämmelserna i 26 kap. 11 § sista meningen och 18 § 2 ska
tillämpas i sin äldre lydelse i fråga om övervakning som beslutats
före ikraftträdandet.
3. Bestämmelserna i 26 kap. 19 § ska tillämpas i sin äldre lydelse
i fråga om förhållanden som inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

Härigenom förskrivs i fråga om fängelselagen (2010:610) att
11 kap. 6 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
6§
Ett tillstånd till en utslussningsåtgärd ska förenas med de villkor
som behövs för att syftet med åtgärden ska uppnås eller för att Kriminalvården ska kunna utöva nödvändig kontroll. Elektroniska
hjälpmedel får användas för att kontrollera meddelade villkor.
Om det på grund av nya omständigheter finns skäl för det, får
Kriminalvården ändra, upphäva eller meddela nya villkor.
Om det finns särskilda skäl,
Om det finns särskilda skäl,
får Kriminalvården förena en får Kriminalvården förena en
vårdvistelse enligt 3 § med en vårdvistelse enligt 3 § med en
föreskrift enligt 26 kap. 15 § föreskrift enligt 26 kap. 16 §
första stycket 3 brottsbalken som första stycket 3 brottsbalken som
ska gälla för tiden efter villkorlig ska gälla för tiden efter villkorlig
frigivning. Om det på grund av frigivning. Om det på grund av
nya omständigheter finns skäl för nya omständigheter finns skäl för
det, får Kriminalvården ändra, det, får Kriminalvården ändra,
upphäva eller meddela en ny före- upphäva eller meddela en ny föreskrift.
skrift.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
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2

Utredningens uppdrag
och arbete

2.1

Uppdraget

Regeringen beslutade den 31 mars 2016 att utse en särskild utredare
för att, i syfte att stärka möjligheterna att förebygga och förhindra
återfall i allvarlig brottslighet, överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning. Direktiven framgår av bilaga 1.
I utredningens uppdrag ingår sammanfattningsvis att
• analysera och ta ställning till om risk för återfall i allvarlig brottslighet ska beaktas särskilt som skäl mot villkorlig frigivning,
• oavsett ställningstagande i sak föreslå hur en ordning där sådan
risk beaktas särskilt bör vara utformad,
• överväga om förutsättningarna för och innehållet i de särskilda
föreskrifter som kan meddelas under prövotiden efter villkorlig
frigivning bör förändras, och
• lämna fullständiga författningsförslag.

2.2

Utredningens arbete

Utredningens arbete påbörjades i april 2016 och har bedrivits på sedvanligt sätt med regelbundna sammanträden. Utredningen har
sammanträtt vid sammanlagt sex tillfällen. Därutöver har flera interna
arbetsmöten hållits mellan utredaren och sekreterarna.
Utredningen har följt arbetet med brottsförebyggande åtgärder
som bedrivs inom Regeringskansliet och Kriminalvårdens arbete med
förstärkta insatser avseende särskilda utslussningsåtgärder. Vidare har
utredningen följt arbetet med att ta fram en modell för samverkan
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kring återfallsförebyggande åtgärder, s.k. inslussningsåtgärder, och
sammanträffat med utredaren som haft i uppdrag att lämna förslag
på bättre samverkan för återfallsförebyggande åtgärder.
För att inhämta information om riskbedömningar avseende återfall i brott har utredningen sammanträffat med företrädare för Kriminalvården och Rättsmedicinalverket. Utredningen har också gjort
studiebesök på riksmottagningen på Kumlaanstalten och på Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Huddinge.
Utredningen har vidare sammanträffat med företrädare för Kriminalvården och frivården beträffande möjligheterna att förstärka
de återfallsförebyggande åtgärderna efter villkorlig frigivning.
Överväganden om de ekonomiska konsekvensera av våra författningsförslag och en lagteknisk modell avseende en eventuell
förändring av reglerna om villkorlig frigivning har skett i samarbete
med Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.
Experterna i utredningen har medverkat inte bara med värdefulla synpunkter utan också med eget utredningsmaterial. Statistiskt
underlag har, direkt eller genom experterna, inhämtas från Brå och
Kriminalvården.
Information om lagstiftning från andra nordiska länder har inhämtats dels genom kontakter med företrädare från de nordiska
justitieministerierna, dels genom sökningar i databaser. Redogörelsen för reglerna i Tyskland, England och USA har doktorand
Jenny Samuelsson Kääntä, vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, tagit fram på uppdrag av utredningen. Jenny Samuelsson
Kääntä har även i övrigt bistått utredningen.
Av tidsskäl har vi inte kunnat redovisa statistik och material
som kommit till vår kännedom efter april 2017.

2.3

Betänkandets disposition

Betänkandet omfattar 12 kapitel.
Betänkandet inleds med våra författningsförslag (kapitel 1).
Därefter följer inledande kapitel med utredningens uppdrag och
arbete (kapitel 2), ett avsnitt om gällande rätt (kapitel 3), en genomgång av tidigare överväganden och pågående arbeten (kapitel 4)
samt en redogörelse för regleringen i några andra länder (kapitel 5).
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Som en allmän bakgrund till våra överväganden redogörs därefter för den statistiska bilden avseende allvarlig brottslighet och
återfall i sådan brottslighet (kapitel 6) och riskbedömningar avseende
återfall i brott (kapitel 7).
Utredningens huvuduppdrag är att överväga om risk för återfall
i allvarlig brottslighet ska beaktas särskilt som skäl mot villkorlig
frigivning och om de återfallsförebyggande åtgärderna efter villkorlig frigivning kan stärkas. Våra överväganden avseende villkorlig
frigivning och ett förslag till en eventuell reglering finns i kapitel 8.
Våra överväganden avseende förstärkta återfallsförebyggande åtgärder redovisas i kapitel 9.
I nästa del av betänkandet behandlas frågor hänförliga till genomförandet av förslagen. Det är fråga om förslagens ekonomiska och
andra konsekvenser (kapitel 10) samt ikraftträdande och övergångsbestämmelser (kapitel 11).
I betänkandets sista kapitel finns författningskommentaren (kapitel 12).

39

3

Gällande rätt

3.1

Inledning

I detta avsnitt redogörs för de delar av gällande rätt som har betydelse för vårt arbete. Avsnittet inleds med en beskrivning av gällande rätt avseende fängelsestraffets längd, omvandling av fängelse
på livstid och de närmare reglerna om verkställigheten av fängelsestraff. Därefter redogörs för reglerna om villkorlig frigivning och
de regler som gäller under prövotiden efter villkorlig frigivning.
Avsnittet avslutas med en redogörelse för gällande rätt i fråga om
betydelsen av tidigare brottslighet vid påföljdsbestämningen.

3.2

Fängelse

3.2.1

Fängelsestraffets längd

Fängelse döms ut på viss tid eller på livstid enligt vad som är föreskrivet för brottet (26 kap. 1 § brottsbalken). Fängelse på viss tid
kan dömas ut i minst 14 dagar och högst 10 år. Under vissa förutsättningar kan fängelse på viss tid dömas ut i högst 18 år. Fängelse
på livstid kan efter ansökan av den dömde omvandlas till fängelse i
minst 18 år enligt de bestämmelser som följer av lagen (2006:45)
om omvandling av fängelse på livstid (se nedan).
Om fängelse används som gemensamt straff för flera brott får
det gemensamma straffet sättas över det svåraste av maximistraffen
för de olika brotten (26 kap. 2 § brottsbalken). Det får dock inte
överstiga maximistraffen sammanlagda med varandra och inte heller
vara längre än 18 år. Dessutom får det gemensamma straffet inte
överskrida maximistraffet med mer än en viss i bestämmelsen angiven tid. Det gemensamma straffet får inte sättas lägre än det högsta
av minimistraffen för de olika brotten.
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Om den som tidigare dömts till fängelse i lägst två år återfaller i
ett brott för vilket är föreskrivet fängelse i mer än sex år får domstolen döma ut ett fängelsestraff som överstiger maximistraffet i
straffskalan för det nya brottet, eller – om det är fråga om flera
brott – det högsta straffet som kan dömas ut för den samlade brottsligheten, med högst fyra år (26 kap. 3 § brottsbalken). Straffet får
dock inte överstiga 18 år. En sådan förhöjning av maximistraffet vid
återfall i särskilt allvarlig brottslighet får inte tillämpas såvitt avser
brott som den tilltalade begått före det att han eller hon fyllt 21 år.
För brott som någon har begått innan han eller hon fyllt 21 år
får som huvudregel inte dömas till svårare straff än fängelse i tio år
(29 kap. 7 § andra stycket brottsbalken). Om fängelse på längre tid
och på livstid är föreskrivet för brottet eller om det följer av bestämmelserna i 26 kap. 2 § brottsbalken om förhöjt straffmaximum
vid flerfaldig brottslighet, får det dock dömas till fängelse i högst 14 år.
3.2.2

Omvandling av fängelse på livstid

Enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid (omvandlingslagen) får den som dömts till fängelse på livstid ansöka
om omvandling av livstidsstraffet till fängelse på viss tid (2 §). Även
Kriminalvården får ansöka om omvandling för en livstidsdömd om
det finns särskilda skäl. En ansökan får göras först när den dömde
har avtjänat minst tio år av straffet (3 §).
Vid prövningen av en ansökan om omvandling ska särskilt beaktas den tid som den dömde har avtjänat, vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen,
om det finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av
allvarligt slag, om den dömde har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten och om den dömde har medverkat till att främja sin
anpassning i samhället (4 § första stycket). Med risk för återfall i
brottslighet av allvarligt slag ska förstås en konkret och beaktansvärd risk för återfall i sådan brottslighet.1 Frågan om betydelsen av
återfallsrisken ska avgöras från fall till fall. En konkret och beaktansvärd risk för återfall i allvarlig brottslighet ska leda till att ansökan avslås.
1

Prop. 2005/06:35 s. 39 och 60.
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Om ansökan bifalls ska det utdömda livstidsstraffet omvandlas
till fängelse på viss tid (4 § andra stycket). Fängelsestraffets längd
ska bestämmas med utgångspunkt från den tid som den dömde har
avtjänat och med beaktande av reglerna om villkorlig frigivning samt
den dömdes behov av åtgärder för att underlätta övergången till ett
liv i frihet (4 § tredje stycket). Fängelsestraffets längd får inte understiga det längsta tidsbestämda straff som kan dömas ut, dvs. fängelse i
18 år.
En ansökan om omvandling prövas av Örebro tingsrätt (6 §).
Förfarandet vid prövningen utgör en tvåpartsprocess där åklagaren
är den dömdes motpart i ärendet (7 §). Åklagarens uppgift är bl.a.
att bevaka samhällsintresset och brottsofferaspekter. Om det inte
är uppenbart obehövligt ska domstolen inför prövningen inhämta
yttrande från Kriminalvården (9 §). Vidare får en ansökan om omvandling i princip inte bifallas utan att en utredning med ett utlåtande om risken för att den dömde återfaller i brottslighet inhämtas
från Rättsmedicinalverket (10 §). En sådan utredning ska innehålla
en bedömning av risken för att den dömde återfaller i brottslighet
och uppgifter om vilken typ av brottslighet som avses. Om risk för
återfall konstateras ska det även lämnas förslag till åtgärder för att
minska risken. Utlåtandet ska avges av en läkare, psykolog eller
någon annan som deltagit i utredningen och som med hänsyn till
utbildning och erfarenhet är lämpad för uppgiften (4 § förordningen [2006:1119] om omvandling av fängelse på livstid). Rättens
avgörande sker genom beslut (13 §).

3.3

Verkställighet av fängelsestraff i anstalt

Den som dömts till fängelse ska enligt huvudregeln avtjäna straffet
i kriminalvårdsanstalt (26 kap. 5 § brottsbalken). Verkställigheten
regleras i fängelselagen (2010:610) och fängelseförordningen
(2010:2010). Kompletterande bestämmelser finns i Kriminalvårdens
föreskrifter och allmänna råd om fängelse (KVFS 2011:1 FARK
Fängelse).
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3.3.1

Verkställighetsplanering med inriktning på
återfallsförebyggande åtgärder

Bestämmelser om planeringen och utformningen av verkställigheten
av fängelsestraff finns i 1 kap. 5 § fängelselagen. Verkställigheten
ska utformas så att den intagnes anpassning i samhället underlättas
och så att negativa följder av frihetsberövandet motverkas. I den
utsträckning det är möjligt utan att kravet på samhällsskydd eftersätts, ska verkställigheten inriktas på åtgärder som är ägnade att
förebygga återfall i brott. För varje intagen ska det finnas en individuellt anpassad verkställighetsplan. Verkställighetsplanen ska vara
baserad på en sammanställning och bedömning av identifierade
risker, behov och förutsättningar som har betydelse för verkställigheten och för möjligheterna att minska risken för återfall i brott.
Närmare regler om verkställighetsplaneringen finns i 6–9 §§
fängelseförordningen. En verkställighetsplan ska grundas på en
utredning, dels om den intagnes behov av stöd och kontroll, dels
om vilka åtgärder som bör vidtas under verkställigheten för att
minska risken för återfall i brott. Vid planeringen av verkställigheten ska förutsättningarna för att den intagne ska kunna beviljas
särskilda utslussningsåtgärder särskilt övervägas. Hänsyn tas till
anstaltstidens längd och den intagnes motivation till förändring.
Vid utformningen av verkställighetsplanen ska också hänsyn tas till
brottsoffer och andra som berörs av verkställigheten. Under verkställigheten ska planen fortlöpande följas upp och ändras när det
finns anledning till det.
Det är inte den intagne som avgör vilka åtgärder som bör komma
i fråga under verkställigheten. En viktig utgångspunkt är dock att
den intagne ska motiveras att aktivt delta i och medverka vid planeringen av verkställigheten. Planen ska därför utformas efter samråd med den intagne. Inför frigivningen ska verkställighetsplanen
vara särskilt inriktad på konkreta åtgärder som kan underlätta övergången till ett liv i frihet. För att underlätta den intagnes anpassning i samhället krävs ofta stödåtgärder från andra myndigheter än
Kriminalvården, t.ex. för att skaffa bostad och arbete eller få sjukvård. Planeringen och utformningen av verkställigheten ska därför
ske i samverkan med berörda myndigheter, framför allt socialtjänsten,
hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
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Vid verkställighetsplaneringen görs i normalfallet en planering
av hela verkställigheten. Planen omfattar inte bara tiden i anstalt
och frigivningsförberedande åtgärder utan också eventuell övervakning efter villkorlig frigivning.2 Om Kriminalvården vid planeringen
bedömer att den intagne bör ställas under övervakning efter villkorlig frigivning ska frivården vara involverad i den övergripande
planen. Frivårdskoordinatorn och planeraren på anstalt ska samverka gällande den övergripande planeringen. För frivårdskoordinatorn
ligger fokus på innehållet i övervakningen, samverkan med externa
aktörer inför frigivning, planering av innehållet i särskilda utslussningsåtgärder och vissa frigivningsförberedelser.3
3.3.2

Särskilda villkor

För att upprätthålla kravet på samhällsskydd ska det för en intagen
som avtjänar fängelse i lägst fyra år, om det inte är uppenbart obehövligt, beslutas om särskilda villkor som av säkerhetsskäl är nödvändiga när det gäller placering i anstalt, vistelse utanför anstalt och
särskilda utslussningsåtgärder (1 kap. 7 § fängelselagen). Om det finns
särskilda skäl ska sådana villkor också beslutas för en intagen som
har dömts till fängelse i lägst två år.
Bestämmelserna om särskilda villkor syftar till att upprätthålla
kravet på samhällsskydd. Genom särskilda villkor sätts den yttre
ramen för en intagens verkställighet vad gäller säkerhet. Det är t.ex.
fråga om under vilken grad av övervakning och kontroll som den
intagne ska placeras, vid vilken tidpunkt den intagne tidigast kan
beviljas permission samt när och i vilken form han eller hon kan
medges en särskild utslussningsåtgärd. Beslut om placering, permission, särskild permission eller särskilda utslussningsåtgärder får
inte meddelas i strid med de särskilda villkoren (1 kap. 8 § andra
stycket fängelselagen).
När flera straff avtjänas samtidigt är det den sammanlagda
strafftiden som är avgörande för om reglerna om särskilda villkor är
tillämpliga. Den som dömts till ett kortare fängelsestraff än fyra år
kan också omfattas av regleringen om han eller hon till följd av
2
3

Handbok för verkställighetsplan – VSP (2016:2), beslutad 2016-09-19.
Handbok för verkställighetsplan – VSP (2016:2), beslutad 2016-09-19.
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flera straff eller förverkande av villkorligt medgiven frihet ska
avtjäna fyra år eller längre tid.4 För att reglerna ska vara tillämpliga
för dem som dömts till fängelse i lägst två år är det dock inte
tillräckligt att strafftiden till följd av flera straff eller förverkande
uppgår till två år utan det krävs en dom på minst två års fängelse.
Att reglerna om villkorlig frigivning i praktiken innebär att den
dömde kommer att friges inom kortare tid än fyra respektive två år
saknar betydelse för om särskilda villkor ska meddelas.
Beslut om särskilda villkor ska föregås av en individuell prövning och bygga på en risk- och behovsprofil av den intagne. Kriminalvårdens riskbedömning inför beslut om särskilda villkor behandlas i kapitel 7.
För den som dömts till fängelse i lägst två år kan särskilda villkor beslutas om det föreligger särskilda skäl. Som exempel på särskilda skäl anges i förarbetena att en intagen har kopplingar till grov
organiserad brottslighet.5 I Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd anges att särskilda skäl att besluta om särskilda villkor
för en intagen som dömts till fängelse i lägst två år exempelvis kan
vara att den intagne är medlem i eller har annan koppling till ett
kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet, att den intagne var under 21 år när brottet begicks och är dömd för upprepad
våldsbrottslighet eller att den intagne under tidigare verkställighet
har gjort sig skyldig till allvarlig misskötsamhet. Även att det finns
en hög risk för rymning, fritagning eller för att den intagne gör sig
skyldig till allvarlig brottslighet i anstalten, kan enligt de allmänna
råden utgöra skäl för särskilda villkor.
3.3.3

Placering och sysselsättning

I 2 kap. fängelselagen finns bestämmelser om placering. Enligt
dessa får en intagen inte placeras så att han eller hon underkastas
mer ingripande övervakning och kontroll än som är nödvändigt för
att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas (1 §). En
intagen får placeras på en avdelning med särskild hög grad av
övervakning och kontroll (säkerhetsavdelning) om det finns en
4
5

Prop. 2009/10:135 s. 122.
A. prop. s. 123.
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varaktig risk för att den intagne rymmer eller fritas och det kan
antas att han eller hon är särskilt benägen att fortsätta allvarlig
brottslig verksamhet. Placering på säkerhetsavdelning kan också
ske om det finns särskild anledning att anta att det behövs för att
hindra den intagne från allvarlig brottslig verksamhet under vistelsen
i anstalt (4 §). Ett beslut om placering på en säkerhetsavdelning ska
omprövas så ofta det finns anledning till det, dock minst en gång
i månaden.
Regler om sysselsättning finns i 3 kap. fängelselagen. Den som
är intagen i kriminalvårdsanstalt ska ges möjlighet till sysselsättning
i form av arbete, utbildning, brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet eller annan strukturerad verksamhet (1 §). En intagen är skyldig att utföra eller delta i den sysselsättning som
anvisas honom eller henne (2 §). Skyldigheten att delta i programverksamhet avser inte bara arbete, undervisning och utbildning
utan även andra former av programverksamhet. En annan sak är att
det inte alltid kan anses meningsfullt att ålägga en intagen skyldighet att delta i brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet
som han eller hon saknar motivation för.6 Medicinsk behandling av
en intagen, kan liksom annars gäller i samhället, endast ges på frivillig grund (2 § tredje stycket). Med medicinsk behandling avses
såväl somatisk som psykiatrisk behandling. (Jfr JO 1995/96 s. 126
om deltagande i gruppsamtal.) Förbudet hindrar inte att Kriminalvården arbetar aktivt med att motivera intagna att delta i behandling av medicinsk karaktär mot t.ex. missbruk.7
3.3.4

Permission och annan tillfällig vistelse utanför anstalt

I 10 kap. fängelselagen regleras förutsättningarna för permission
och annan tillfällig vistelse utanför anstalt. En intagen får, för att
underlätta hans eller hennes anpassning i samhället, beviljas tillstånd att vistas utanför anstalt för viss kort tid, permission (1 §).
För att permission ska beviljas krävs i normalfallet att minst en
fjärdedel av strafftiden, dock minst två månader, har avtjänats.
Undantag från kvalifikationstiden kan göras om det finns särskilda
6
7

Prop. 2009/10:135 s. 129.
A. prop. a. st.
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skäl. Särskilda skäl kan t.ex. vara att en intagen har behov av att
besöka socialtjänsten eller tandläkare.8 För en intagen som avtjänar
fängelse på livstid ska kvalifikationstiden bestämmas som om strafftiden är arton år. En förutsättning för permission är också att det
inte finns en påtaglig risk för att den intagne kommer att begå brott,
undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig.
Permission kan vara såväl regelbunden, t.ex. helgpermission,
som annan tillfällig vistelse utanför anstalt som syftar till att underlätta den intagnes successiva utslussning. I förarbetena nämns som
exempel på den sistnämnda typen permission i syfte att besöka
frivården, socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen, delta i möten som
arrangeras av Anonyma alkoholister eller Anonyma narkomaner
eller för att utöva en viss fritidsaktivitet.9
Om det finns särskilt ömmande skäl får en intagen beviljas
tillstånd att vistas utanför anstalt för viss kort tid (särskild permission) (2 §). För att särskild permission ska beviljas krävs att den
intagnes behov inte kan tillgodoses genom vanlig permission och
att permission kan beviljas med hänsyn till den risk som finns för
att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat ätt missköta sig. Särskild permission kan
erhållas för att besöka en närstående som är allvarligt sjuk, delta på
närståendes begravning eller en viktig angelägenhet som rör den intagnes barn.10
En permission ska förenas med de särskilda villkor som behövs
(5 §). Villkoren ska vara individuellt utformade utifrån riskbedömningen och omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd kan villkor t.ex. avse
– anmälningsplikt,
– förbud att använda alkohol eller annat berusningsmedel,
– förbud att använda andra läkemedel än de som förskrivits av läkare,
– förbud att vistas inom ett visst område,
– förbud att ta kontakt med brottsoffer,
– skyldighet att följa uppgjord planering för permission och resa,
8

Prop. 2009/10:135 s. 159.
A. prop. s. 159 f.
10
Prop. 2009/10:135 s. 160.
9
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– skyldighet att genomföra antialkoholbehandling före permissionen,
– skyldighet att under hela eller delar av permissionen vistas inom
ett visst område, t.ex. på permissionsadressen eller annan angiven
plats, eller
– åtföljande av personal under permissionen.
3.3.5

Särskilda utslussningsåtgärder

Sedan 2007 finns det fyra olika särskilda utslussningsåtgärder som
syftar till att underlätta övergången från tiden i anstalt till livet i frihet.11 Bestämmelser om särskilda utslussningsåtgärder finns i 11 kap.
fängelselagen. Det är fråga om åtgärder som syftar till att minska
risken för att den dömde återfaller i brott eller på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället. Utslussningsåtgärderna ska planeras så att de kan pågå fram till tidpunkten för villkorlig frigivning. Som nämnts ovan ska förutsättningarna för att
bevilja särskilda utslussningsåtgärder övervägas redan i samband
med verkställighetsplaneringen (6 § fängelseförordningen).
De olika typerna av utslussningsåtgärder är frigång, vårdvistelse,
vistelse i halvvägshus och utökad frigång. Gemensamt för de olika
utslussningsåtgärderna är att de endast får meddelas om det inte
finns någon beaktansvärd risk för att den dömde kommer att begå
brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt
missköta sig (2–5 §§). I förarbetena betonas att riskbedömningen
är en viktig del i prövningen, men att denna bedömning samtidigt
inte får göras så restriktiv att möjligheten till utslussning i praktiken utesluts. Synen på misskötsamhet måste vara realistisk och
det går inte heller helt att utesluta risken för återfall i missbruk och
brott. Bedömningen av risk ska göras utifrån den utslussningsåtgärd som är aktuell och de villkor och den kontroll som åtgärden
förenas med. Det innebär att en intagen som inte uppfyller kraven
för en viss åtgärd, t.ex. utökad frigång, kan beviljas t.ex. vistelse i
halvvägshus eller vårdvistelse.12
Frigång innebär att en intagen under dagtid utanför anstalt utför
arbete, får behandling eller deltar i utbildning eller särskilt anord11
12

Prop. 2005/06:123.
Se a. prop. s. 43 och prop. 2009/10:135 s. 164.
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nad verksamhet. Frigång får beviljas en intagen som har behov av
introduktion i arbetslivet eller i annan verksamhet som kan främja
en stabil tillvaro efter frigivningen (2 §).
Vårdvistelse innebär att en intagen placeras i ett sådant hem som
avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och får beviljas en
intagen som har behov av vård eller behandling mot missbruk av
beroendeframkallande medel eller mot något annat särskilt förhållande som kan antas ha samband med hans eller hennes brottslighet
(11 kap. 3 § fängelselagen). Med hem som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen avses antingen hem för vård och boende (HVB) eller
familjehem. Behovet av vård och behandling kan t.ex. vara påkallat
på grund av drogmissbruk, spelberoende, våldsbenägenhet, sexualbrottsrelaterat beteende, kriminellt beteende, psykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning. Avgörande för valet av vårdgivare
är den intagnes behov. Om den intagne primärt har behov av
behandling bör placering i behandlingshem övervägas i första hand.
För en intagen med mindre behov av behandling, men med större
behov av stöd, eftervård och social träning kan familjehem vara det
mest lämpliga. Kriminalvården upphandlar också s.k. arbetskooperativ
och kontrollerade boenden och även en sådan placering kan ske
inom ramen för en vårdvistelse. Enligt Kriminalvårdens föreskrifter
och allmänna råd bör den intagne ha genomfört någon form av
brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet i anstalt eller på
annat sätt visat att han eller hon är redo för att bearbeta sin problematik på det sätt som kommer att krävas under vårdvistelsen.
Vistelse i halvvägshus innebär att en intagen är placerad i ett av
Kriminalvården kontrollerat hem som är anpassat för att ge intagna
särskilt stöd och tillsyn. Vistelse i halvvägshus får beviljas en intagen som har särskilt behov av stöd eller tillsyn när minst halva
strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats. För vistelse i
halvvägshus krävs vidare att den intagne utför arbete, får behandling eller deltar i utbildning eller särskilt anordnad verksamhet
(4 §). Halvvägshus är en typ av övergångsboende för intagna som
inte har en tillräckligt ordnad situation med sysselsättning och bostad och som inte har ett vårdbehov som krävs för att en vårdvistelse ska vara aktuell. Halvvägshus kontrolleras av Kriminalvården
och är bemannade dygnet runt för att ge intagna särskilt stöd och
tillsyn. Den intagne får inte vistas utanför halvvägshuset annat än
på särskilt bestämda tider.
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Utökad frigång innebär att en intagen under kontrollerade former
avtjänar fängelsestraffet i sin bostad. Liksom vistelse i halvvägshus
krävs för utökad frigång att den intagne avtjänat minst halva strafftiden, dock minst tre månader, och att han eller hon utför arbete,
får behandling eller deltar i utbildning eller särskilt anordnad verksamhet (5 §).
Det är Kriminalvården som beslutar om en intagen ska beviljas
en särskild utslussningsåtgärd. Efter omprövning får Kriminalvårdens beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol (14 kap. 1
och 2 §§ fängelselagen).
En utslussningsåtgärd ska enligt 11 kap. 6 § första stycket fängelselagen förenas med de villkor som behövs för att syftet med åtgärden ska uppnås eller för att Kriminalvården ska kunna utöva
nödvändig kontroll. Elektroniska hjälpmedel får användas för att
kontrollera meddelade villkor.
Villkoren ska vara individuellt utformade och anpassade till den
utslussningsåtgärd som avses. Villkor om skötsamhet och den intagnes skyldighet att hålla kontakt med Kriminalvården bör regelmässigt meddelas.13 Intagna som är föremål för särskild utslussningsåtgärd meddelas också regelmässigt villkor om att avhålla sig
från alkohol och andra berusningsmedel. Den som är beviljad en
utslussningsåtgärd är enligt 11 kap. 7 § fängelselagen skyldig att på
begäran lämna vissa angivna prover för att visa att han eller hon inte
är påverkad av alkohol, narkotika, något annat berusningsmedel,
dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Villkor kan enligt
förarbetena14 och Kriminalvårdens allmänna råd och föreskrifter även
avse t.ex.
– vilken bostad den intagne ska ha under utslussningsåtgärden,
– vilka tider och för vilka ändamål den intagne får vistas utanför
bostaden eller, vid vårdvistelse, utanför hemmet,
– förbud att vistas inom eller utanför ett visst geografiskt område,
– förbud att ta kontakt med en viss person, eller

13
14

Prop. 2009/10:135 s. 168.
Prop. 2005/06:123 s. 46.
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– vad som ska gälla i fråga om arbete, annan förvärvsverksamhet,
utbildning eller annan sysselsättning.
Kriminalvården får enligt 11 kap. 6 § andra stycket fängelselagen
ändra, upphäva eller meddela nya villkor om det finns skäl till det
på grund av nya omständigheter. Villkoren kan ändras i såväl skärpande som lindrande riktning. Skärpande villkor kan t.ex. behöva
meddelas för att en utslussningsåtgärd ska kunna genomföras på ett
ändamålsenligt sätt eller för att kontrollen ska kunna upprätthållas
vid misskötsamhet som inte är så allvarlig att det finns skäl att
upphäva utslussningsåtgärden. Om verkställigheten har fungerat utan
anmärkning kan det finnas skäl att, efter en tid, ändra villkoren i
syfte att minska graden av kontroll. Ett villkor kan behöva upphävas om det inte längre finns förutsättningar för det aktuella villkoret.15
Om det finns särskilda skäl får Kriminalvården enligt 11 kap. 6 §
tredje stycket fängelselagen förena ett beslut om vårdvistelse med
en förskrift om vård eller behandling enligt 26 kap. 15 § första
stycket 3 brottsbalken som ska gälla för tiden efter villkorlig frigivning. Fram till tidpunkten för villkorlig frigivning får Kriminalvården, på samma sätt som gäller för villkor, ändra, upphäva eller
meddela en ny föreskrift om det på grund av nya omständigheter
finns skäl för det. Efter tidpunkten för villkorlig frigivning ankommer det enligt 26 kap. 16 § brottsbalken på övervakningsnämnd att
fatta beslut om en sådan föreskrift.
Innebörden av att en förskrift meddelats är att bestämmelserna i
26 kap. brottsbalken om skyldigheter och sanktioner kan tillämpas.
Enligt Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd kan det finnas
särskilda skäl att meddela föreskrift enligt 26 kap. 15 § första
stycket 3 brottsbalken om den planerade behandlingen inte kan fullgöras innan tidpunkten för villkorlig frigivning och en förskrift
bedöms öka möjligheterna att behandlingen fullgörs.
Tillstånd till utslussningsåtgärd ska enligt 11 kap. 8 § fängelselagen upphävas som det inte längre finns förutsättningar för åtgärden, eller om den intagne inte rättar sig efter villkor som meddelats eller fullgör de skyldigheter som gäller för utslussningsåtgärden. En särskild utslussningsåtgärd kan vidare behöva upphävas om
15

Se prop. 2009/10:135 s. 168.
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det inte längre finns förutsättningar för åtgärden. Bristande förutsättningar kan t.ex. föreligga om en intagen som beviljats utökad
frigång förlorar sin bostad. Samma sak gäller om den intagne bor
tillsammans med en person som inte längre ger sitt tillstånd till att
verkställigheten sker i den gemensamma bostaden. Andra bristande
förutsättningar som kan leda till att en särskild utslussningsåtgärd
upphävs är enligt Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd att
den intagne förlorar sin sysselsättning, kontroll med elektroniska
hjälpmedel inte går att upprätthålla, brottsoffer flyttar in i den
intagnes bostad, eller den utökade frigången visar sig inverka menligt på barn som den intagne delar bostad med.16
Misskötsamhet ska leda till snabb och tydlig reaktion. Allvarlig
misskötsamhet som kan leda till att en utslussningsåtgärd upphävs
är t.ex. att en intagen avviker, begår nya brott, är påverkad av
alkohol eller narkotika, vägrar att lämna prov för drogkontroll, inte
sköter sin skyldighet att hålla kontakt med Kriminalvården eller
inte utför eller deltar i den sysselsättning som bestämts.17 Det ställs
höga krav på skötsamhet för intagna som beviljats särskild utslussningsåtgärd, även om det måste finnas en viss tolerans. Vid misskötsamhet av mindre betydelse kan Kriminalvården meddela nya eller
ändrade villkor.
Enligt förarbetena bör överträdelser av villkor i samband med
vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. fängelselagen i första hand leda
till att utslussningsåtgärden upphävs.18 Vid verkställighet av fängelse
räknas den tid som en intagen vistas utanför anstalt med stöd av
11 kap. 1 § fängelselagen in i verkställighetstiden, om inte särskilda
skäl talar mot det (19 § andra stycket lagen [1974:286] om beräkning av strafftid m.m.). Sådana skäl kan föreligga t.ex. om en intagen använder tiden utanför anstalt för annat ändamål än det
avsedda, t.ex. genom att missbruka narkotika eller utöva annan
brottslig verksamhet.19 Misskötsamhet i samband med en särskild
utslussningsåtgärd kan, på samma sätt som misskötsamhet i anstalt,
leda till att den intagne meddelas en varning (12 kap. 1 § fängelselagen).
16

Se prop. 2005/06:123 s. 47 och prop. 2009/10:135 s. 169.
Prop. 2005/06:123 s. 47.
18
A. prop. a. st. och prop. 2009/10:135 s. 172.
19
Prop. 2009/10:135 s. 214.
17
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En fråga om att upphäva ett tillstånd till en påbörjad vårdvistelse, en vistelse i halvvägshus eller en utökad frigång prövas enligt
13 kap. 3 § fängelselagen av övervakningsnämnd efter anmälan av
Kriminalvården. Nämnden får också självmant ta upp frågan. Ett
tillstånd till en påbörjad vårdvistelse, en vistelse i halvvägshus eller
en utökad frigång kan enligt 13 kap. 4 § fängelselagen interimistiskt
upphävas av Kriminalvården i avvaktan på övervakningsnämndens
prövning. Kriminalvårdens beslut ska genast ställas under övervakningsnämndens prövning. Senast den första arbetsdagen efter den
dag då Kriminalvårdens beslut meddelades ska övervakningsnämnden
pröva om beslutet ska bestå i avvaktan på den slutliga prövningen.
Fastställer inte nämnden beslutet inom den tiden, upphör beslutet
att gälla. Nämnden ska skyndsamt ta upp frågan till slutlig prövning.
Om ett tillstånd till en påbörjad utslussningsåtgärd upphävs, ska
den intagne omedelbart föras till en anstalt för fortsatt verkställighet av straffet i anstalt (11 kap. 9 § fängelselagen). Den myndighet
som fattat beslutet ska underrätta Polismyndigheten som ska förpassa
den intagne för fortsatt verkställighet till den anstalt som Kriminalvården anger (34 § fängelseförordningen).

3.4

Villkorlig frigivning

3.4.1

Inledning

Den villkorliga frigivningen infördes i svensk rätt år 1906. Bestämmelserna om villkorlig frigivning har ändrats vid flera tillfällen.
Sedan brottsbalken infördes har ändringar genomförts åren 1965,
1973, 1974, 1979, 1981, 1982, 1983, 1993, 1999 och 2007.
Bestämmelser om villkorlig frigivning finns i 26 kap. brottsbalken. I förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder (frivårdsförordningen) finns kompletterande bestämmelser. Kriminalvården har också meddelat föreskrifter och allmänna
råd på området (KVFS 2011:1).
Bestämmelserna om villkorlig frigivning gäller oavsett om den
dömde avtjänar fängelsestraff i anstalt eller i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll.
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Nuvarande reglering

Tidpunkten för villkorlig frigivning
Den centrala bestämmelsen om villkorlig frigivning finns i 26 kap. 6 §
brottsbalken. Enligt den gäller som huvudregel att villkorlig frigivning ska ske när den dömde har avtjänat två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff, dock minst en månad (första stycket).
Fängelse som förvandlingsstraff för böter och fängelsestraff som
dömts ut i kombination med skyddstillsyn, s.k. 28:3-fängelse, ska
dock alltid verkställas fullt ut (tredje stycket). Bestämmelsen innebär att det råder en presumtion för att alla som dömts till ett tidsbestämt straff om minst en månad ska friges villkorligt när två tredjedelar av fängelsestraffet har avtjänats.
Synnerliga skäl mot villkorlig frigivning
Om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning kan den skjutas
upp med högst sex månader åt gången (26 kap. 6 § andra stycket
och 26 kap. 7 § andra stycket brottsbalken). Vid bedömningen av
om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de
föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten. Enligt förarbetena ska med uttrycket föreskrifter som gäller för verkställigheten förstås all normgivning som en intagen har att rätta sig efter,
dvs. såväl lagar och förordningar som Kriminalvårdens föreskrifter
och ordningsregler. Med villkor avses annat som är bindande för
den intagne, t.ex. vad som bestämts i hans eller hennes verkställighetsplan. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl mot
villkorlig frigivning ska en helhetsbedömning av allt som har inträffat under verkställigheten göras. Enstaka överträdelser är normalt
inte tillräckligt för att den villkorliga frigivningen ska skjutas upp,
utan som regel krävs att den dömde på ett allvarligt sätt har brutit
mot reglerna vid ett flertal tillfällen. Som exempel på att en enstaka
mycket allvarlig överträdelse kan vara tillräcklig för att den villkorliga frigivningen ska skjutas upp nämns i förarbetena en rymning.20
Uppskjuten villkorlig frigivning kan också komma i fråga om en
20

A. prop. s. 56 och 73.

55

Gällande rätt

SOU 2017:61

intagen under en stor del av verkställighetstiden vägrar att delta i
någon form av sysselsättning eller om han eller hon upprepat beter
sig aggressivt.
Beslut om uppskjuten villkorlig frigivning fattas av Kriminalvården (26 kap. 9 § brottsbalken) och kan överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol (38 kap. 14 § brottsbalken). I beslutet ska anges
en ny tidpunkt för när den dömde ska friges villkorligt (26 kap. 7 §
brottsbalken). Vid den tidpunkten ska villkorlig frigivning ske, om
det inte även då finns synnerliga skäl som innebär att frigivningen
ska skjutas upp ytterligare. När den nya tidpunkten för villkorlig
frigivning bestäms ska arten och omfattningen av de överträdelser
som föranleder att den villkorliga frigivningen skjuts upp särskilt
beaktas. Även strafftidens längd kan enligt förarbetena tillmätas
viss betydelse. Det finns inte någon begränsning av hur mycket den
villkorliga frigivningen kan skjutas upp sammanlagt. Det innebär att
om den dömde fortsätter att missköta sig på ett sådant sätt att det
vid varje prövning finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning,
kan det leda till att den villkorliga frigivningen till sist har skjutits
upp så mycket att hela fängelsestraffet har avtjänats i anstalt. Enligt
förarbetena bör dock detta endast ske i undantagsfall och vid synnerligen allvarlig misskötsamhet.21
Prövotid
Efter den villkorliga frigivningen gäller enligt 26 kap. 10 § brottsbalken en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid
frigivningen, dock minst ett år. Prövotiden är den tid under vilken
den dömde kan stå under övervakning (jfr 26 kap. 18 § brottsbalken). Även möjligheterna att förverka villkorligt medgiven frihet enligt bestämmelsen i 34 kap. 5 § brottsbalken påverkas av prövotidens längd, se nedan under avsnitt 3.5. Av 26 kap. 24 § brottsbalken
framgår att ett fängelsestraff som huvudregel ska anses vara till
fullo verkställt vid prövotidens utgång, dock under förutsättning
att villkorligt medgiven frihet då inte längre kan förklaras förverkad.

21

Prop. 2005/06:123 s. 61.
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Under prövotiden efter villkorlig frigivning gäller ett allmänt
skötsamhetskrav. Den frigivne ska enligt 26 kap. 14 § första stycket
brottsbalken under prövotiden vara skötsam, efter förmåga försöka
försörja sig samt i övrigt rätta sig efter vad som åligger honom
enligt brottsbalken. Den frigivne är också skyldig att på kallelse inställa sig hos Kriminalvården. Den som förpliktats att betala skadestånd för genom brottet uppkommen skada ska försöka fullgöra
denna skyldighet.
Övervakning
I anslutning till att villkorlig frigivning äger rum eller senare kan
beslutas att den villkorligt frigivne ska stå under övervakning.22
Övervakning ska enligt 26 kap. 11 § brottsbalken beslutas om det
bedöms påkallat. Det är Kriminalvården som beslutar om övervakning. Även övervakningsnämnden kan fatta ett sådant beslut (37 kap.
7 § första stycket brottsbalken). Har övervakning beslutats, men
bedöms därefter att övervakningen inte längre är påkallad, får övervakningsnämnden besluta att övervakningen ska upphöra. Övervakningen upphör som regel utan något särskilt beslut när ett år av
prövotiden har förflutit, men kan under vissa förutsättningar förlängas genom beslut av övervakningsnämnden (26 kap. 11 och 18 §§
brottsbalken).
En förutsättning för övervakning är som angetts att det finns ett
behov av det. Det är själva frihetsberövandet som anses vara det
centrala sanktionsinnehållet i ett fängelsestraff. Övervakning under
prövotiden fyller i första hand hjälp-, stöd- och kontrollfunktioner.
Genom övervakningen sker en kontroll av den villkorligt frigivne
och förutsättningar skapas att ingripa vid fortsatt brottslighet eller
annan misskötsamhet. Övervakningen utgör också ett stöd för den
frigivne och möjliggör för honom eller henne att få hjälp t.ex. med
att inte återfalla i missbruk eller med att ordna med bostad. Enligt
Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av
frivårdspåföljder (KVFS 2011:5 FARK Frivård) bör behovet av övervakning bedömas utifrån såväl den frigivnes behov av hjälp och stöd
22
Flera av de regler som gäller för övervakning efter villkorlig frigivning är också tillämpliga
vid dom till skyddstillsyn (28 kap. 6 § brottsbalken).
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som behovet av kontroll. Den risk- och behovsbedömning som
gjorts i samband med verkställighetsplaneringen i anstalt bör ligga
till grund för att avgöra om den frigivne behöver övervakning.
Även strafftidens längd bör vägas in. Om risken för återfall bedöms
vara hög och övervakningen kan antas ha stor betydelse för att förhindra återfall, t.ex. genom att den frigivne ges möjlighet att fortsätta en behandlingsinsats som har påbörjats i anstalt, bör övervakning anses påkallad oavsett straffets längd.
Övervakningen och kriminalvården i frihet i övrigt bedrivs
under ledning av Kriminalvården (26 kap. 12 § brottsbalken). Det
är Kriminalvården som förordnar övervakare för villkorligt frigivna.
Som övervakare kan antingen utses tjänsteman vid Kriminalvården
eller lekmän. Vid behov kan en eller flera personer förordnas att
biträda vid övervakningen. Det kan t.ex. finnas behov av en eller
flera personer som biträder vid övervakningen om den dömde har
en särskilt svår social situation. Biträde vid övervakningen kan också
vara motiverat av geografiska skäl om exempelvis den dömde vistas
tillfälligt på annan ort på grund av placering på behandlingshem.
Enligt 26 kap. 13 § brottsbalken är den som står under övervakning skyldig att hålla övervakaren underrättad om sin bostad,
sin arbetsanställning och andra förhållanden av betydelse för övervakningen, på kallelse inställa sig hos övervakaren och enligt anvisningar upprätthålla förbindelsen med honom eller henne. Om den
frigivne inte upprätthåller förbindelsen med övervakaren på ett
godtagbart sätt bör övervakaren anmäla det till Kriminalvården.
När övervakning beslutats ska, om möjligt, den tjänsteman från
Kriminalvården som ska ansvara för övervakningen besöka den
dömde i anstalten. Om det är lämpligt, bör myndigheten även
genom kontakter med den dömdes familj och andra närstående ta
reda på sådant som kan vara av betydelse för övervakningen (4 kap. 2 §
frivårdsförordningen). Den verkställighetsplanering som gjorts i anstalt ska följas upp inom 30 dagar från övervakningens början. Regler för planering av övervakningen finns i 5 kap. 3 § frivårdsförordningen. Reglerna gäller både för skyddstillsynsdömda och
villkorligt frigivna. Av bestämmelsen framgår bl.a. att det ska upprättas en plan för övervakningen som anger vilka åtgärder som ska
vidtas. Verkställighetsplanen ska också ändras när det finns anledning till det. Det kan t.ex. finnas skäl att ändra planen om åtgärder
genomförts och det finns behov av ytterligare åtgärder eller om en
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förnyad risk- eller behovsbedömning föranleder ändrade eller nya
åtgärder. Planen kan också behöva ändras om planerade åtgärder
avbrutits eller inte kommit till stånd.
När den frigivne står under övervakning, åligger det enligt 26 kap.
14 § andra stycket brottsbalken Kriminalvården att genom tillsyn
och förmedling av stöd och hjälp verka för att den frigivne inte
återfaller i brott och för hans eller hennes anpassning i samhället
även i övrigt främjas. För detta ändamål ska Kriminalvården fortlöpande hålla sig underrättad om den frigivnes livsföring och om
hans eller hennes förhållanden i övrigt. Övervakaren ska enligt
5 kap. 11 § frivårdsförordningen samarbeta med Kriminalvården
och hålla myndigheten underrättad om allt som är av betydelse för
övervakningen. Vidare ska övervakaren samråda med den dömdes
familj och andra närstående för att få deras bistånd att hjälpa och
stödja den dömde. Varannan månad, samt annars när Kriminalvården
begär det, ska övervakaren avge rapport till myndigheten om den
dömdes förhållanden. Om inte särskilda skäl talar mot det ska övervakaren också underrätta den dömde om innehållet i rapporten.
Särskilda föreskrifter
När det finns skäl att anta att den frigivne för sin anpassning i samhället behöver stöd av en särskild föreskrift om vad han eller hon
ska iaktta under prövotiden, får en sådan föreskrift meddelas för en
viss tid eller tills vidare (26 kap. 15 § brottsbalken).23
Särskilda föreskrifter är närmast att se som en del av de villkor
som gäller för att den frigivne ska få vistas i frihet. Avsikten är inte
att särskilda föreskrifter ska meddelas i syfte att åstadkomma en
skärpning av reaktionen.24 Enligt förarbetena bör en särskild föreskrift bara meddelas när den fyller ett individualpreventivt syfte.25
Meddelande av en särskild föreskrift ska vara grundat på en bedömning i det enskilda fallet. Det måste också vara möjligt att kontrollera
att en föreskrift efterlevs.
23
Bestämmelserna om särskild föreskrift är i huvudsak också tillämpliga beträffande dem
som dömts till skyddstillsyn (28 kap. 6 § brottsbalken).
24
Berggren m.fl., Brottsbalken, En kommentar, 26 kap. 15 § brottsbalken, Zeteo, uppdaterad
den 20 april 2017.
25
Prop. 1982/83:85 s. 89.
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Särskilda föreskrifter får avse
– vistelseort eller bostad under viss tid, högst ett år åt gången,
– arbetsanställning, annan förvärvsverksamhet eller utbildning och
– läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård eller behandling i eller
utanför sjukhus eller annan dylik inrättning.
Föreskrift som avser läkarvård och liknande får kombineras med en
skyldighet för den frigivne att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-,
svett- eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är påverkad
av alkohol eller andra beroendeframkallande medel, dopningsmedel
eller förbjudna hälsofarliga varor.
Genom föreskrift får också den frigivne förpliktas att ersätta
skada som uppkommit genom brottet (26 kap. 15 § tredje stycket
brottsbalken). En förskrift om skyldighet att betala skadestånd förutsätter inte att den frigivne har ett behov av förskriften. Däremot får
föreskrift om att betala skadestånd endast meddelas om sådan ersättningsskyldighet ålagts den dömde genom domen (NJA 1967 s. 298).
Den som står under övervakning får genom särskild föreskrift
meddelas vad som ska gälla under övervakningen (26 kap. 15 § fjärde
stycket brottsbalken). En sådan föreskrift får gälla på vilket sätt
och i vilken omfattning den frigivne ska hålla kontakten med övervakaren eller Kriminalvården. Föreskriften kan också avse en skyldighet att underrätta övervakaren eller Kriminalvården om att han
eller hon uteblivit från en arbetsplats, skola eller annan föreskriven
verksamhet eller inrättning. Föreskrifter om kontakt- och underrättelseskyldighet förutsätter inte att den frigivne har behov av föreskriften utan syftar i stället till att tillgodose intresset av kontroll av
den frigivne för att förhindra fortsatt brottslig verksamhet.
Med undantag för föreskrifter om kontaktskyldighet etc. enligt
26 kap. 15 § fjärde stycket brottsbalken, krävs inte att den frigivne
står under övervakning för att han eller hon ska meddelas en särskild föreskrift. I praktiken är det dock normalt endast de som står
under övervakning som meddelas särskild föreskrift.26

26

Berggren m.fl., Brottsbalken. En kommentar. 26 kap. 15 § brottsbalken, Zeteo, uppdaterad
den 20 april 2017.
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Föreskrifter enligt 26 kap. 15 § brottsbalken meddelas av övervakningsnämnden (26 kap. 16 § brottsbalken). Det kan vara angeläget att föreskriften börjar gälla omedelbart efter villkorlig frigivning och därför får Kriminalvården meddela föreskrift som gäller
intill dess nämnden prövat frågan. Kriminalvården måste i ett sådant fall se till att frågan snarast kommer under nämndens prövning.27 En domstol får enligt 34 kap. 5 § tredje stycket brottsbalken
meddela föreskrifter om domstolen dömer en villkorligt frigiven
för brott begånget före prövotidens utgång och inte förklarar den
villkorligt medgivna friheten förverkad. Enligt 26 kap. 17 § brottsbalken får övervakaren meddela anvisningar i fråga om verkställandet av föreskrifter samt även medge tillfällig lättnad och jämka
om det omedelbart behövs. Övervakningsnämndens beslut om föreskrifter kan enligt 37 kap. 11 § brottsbalken överklagas till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är belägen.
Åtgärder vid misskötsamhet
Misskötsamhet under prövotiden kan leda till varning, föreskrifter,
övervakning och förverkande av den villkorligt medgivna friheten
med högst femton dagar åt gången. Åtgärder enligt vad som nu sagts
får inte beslutas efter prövotidens utgång (jfr 26 kap. 20 § brottsbalken). För att ett förverkandebeslut ska få fattas måste frågan ha
aktualiserats hos övervakningsnämnden före prövotidens utgång.
Det är övervakningsnämnden som prövar frågor om misskötsamhet. Det åligger enligt 5 kap. 7 § frivårdsförordningen Kriminalvården att skyndsamt anmäla till övervakningsnämnden om Kriminalvården på grund av en rapport från övervakaren eller av någon annan
anledning finner att nämnden bör fatta beslut enligt brottsbalken i
fråga som rör den dömde. När prövotiden är längre än ett år och
den som är villkorligt frigiven inte står under övervakning efter ett
års prövotid, ska Kriminalvården enligt 5 kap. 10 § frivårdsförordningen göra anmälan till övervakningsnämnden, om det förekommit
omständigheter som kan föranleda att den frigivne på nytt bör
ställas under övervakning.
27

Berggren m.fl., Brottsbalken. En kommentar. 26 kap. 16 § brottsbalken, Zeteo, uppdaterad
den 20 april 2017.
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Vilka åtgärder övervakningsnämnden i första hand ska vidta om
den villkorligt frigivne inte följer föreskrifter eller på annat sätt
missköter sig anges i 26 kap. 18 § brottsbalken. Övervakningsnämnden får enligt nämnda lagrum, utöver att meddela föreskrift
enligt 26 kap. 15 § eller fatta beslut i fråga som avses i 37 kap. 7 §
första stycket, besluta att varning ska meddelas den frigivne eller
besluta om övervakning av den frigivne under viss tid efter det att
ett år av prövotiden har förflutit. Beslut om att meddela varning
eller förnyad övervakning får beslutas endast under prövotiden.
Med åligganden enligt brottsbalken avses åligganden enligt 26 kap.
13–15 §§. 26 kap. 18 § brottsbalken är inte begränsad till när den
villkorligt frigivne står under övervakning. Om det framkommer
att någon som inte står under övervakning har misskött sig under
prövotiden kan övervakningsnämnden besluta om övervakning (se
37 kap. 7 § brottsbalken vari bl.a. hänvisas till bestämmelsen om
övervakning i 26 kap. 11 § samma balk).
Den yttersta sanktionen som övervakningsnämnden har att tillgripa vid misskötsamhet är att förverka villkorligt medgiven frihet.
Har den frigivne allvarligt åsidosatt sina åligganden och kan det
antas att han eller hon inte kommer att låta rätta sig genom någon
annan åtgärd som övervakningsnämnden kan vidta, får nämnden
enligt 26 kap. 19 § brottsbalken förklara den villkorligt medgivna
friheten förverkad till en tid av högst femton dagar varje gång. Ett
förverkandebeslut innebär att den frigivne får avtjäna ytterligare en
del av sitt straff i anstalt.
Övervakningsnämnden kan enligt 26 kap. 22 § brottsbalken
förordna att den frigivne ska omhändertas i avvaktan på vidare
förordnande. Omhändertagande får ske om det uppkommer en fråga
om förverkande av villkorligt medgiven frihet, åtgärder som avses i
26 kap. 18 § brottsbalken samt åtgärder för att den frigivne ska
underkasta sig vård eller behandling. Vidare får omhändertagande
ske om den frigivne undandragit sig övervakningen. Ett beslut om
omhändertagande ska omprövas så ofta det finns anledning till det
och ett omhändertagande får som huvudregel inte pågå längre än en
vecka. Om det finns synnerliga skäl får dock genom ett nytt beslut
förordnas att den omhändertagne ska kvarhållas i ytterligare en vecka.
Ett omhändertagande får inte pågå efter prövotidens utgång. Övervakningsnämnden har enligt 38 kap. 12 § brottsbalken möjlighet att
begära handräckning för den dömdes omhändertagande (se även
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2 kap. 9 § och 4 kap. 7 § frivårdsförordningen). Polismyndigheten
ska också lämna övervakningsnämnden handräckning för den dömdes
inställelse vid ärenden. I 26 kap. 18 § brottsbalken anges inte något
uttryckligt krav på att den frigivne ska ha misskött sina förpliktelser för att omhändertagande ska ske. I praktiken förutsätter dock
ett omhändertagande att den frigivne på ett allvarligt sätt brustit i
sina skyldigheter åtminstone genom att undandra sig övervakning.
Att den frigivne t.ex. vägrar arbeta eller efter förmåga fullgöra sin
skadeståndsskyldighet är inte i och för sig tillräckligt för ett omhändertagande. Omhändertagande är inte avsett att vara en sanktion mot misskötsamhet utan ett medel för att underlätta lämpliga
åtgärder.28 Om den frigivne undandragit sig övervakningen kan ett
omhändertagande ske i syfte att utreda hans eller hennes aktuella
förhållande. Som ett annat exempel på när ett tillfälligt omhändertagande kan vara den lämpligaste åtgärden anges i förarbetena att
den dömde till följd av alkohol- eller narkotikamissbruk hamnat i en
situation som han eller hon inte själv förmår klara upp.29 Omhändertagande är en ingripande åtgärd och om ändamålet kan nås genom en
mindre ingripande åtgärd bör den i stället väljas.
Eftersom omhändertagande oftast aktualiseras på grund av att
den frigivne försvunnit till okänd ort eller på annat sätt undandragit
sig övervakningen fattas beslut om omhändertagande utan att den
frigivne kunnat höras. Om det är lämpligt bör den frigivne kallas
till sammanträdet där frågan om omhändertagande behandlas. Enligt 37 kap. 6 § brottsbalken har den dömde om han begär det, rätt
att höras muntligen i ett ärende hos en övervakningsnämnd. Övervakningsnämnderna är att anse som förvaltningsmyndigheter vilket
innebär att bl.a. reglerna om kommunikation i 17 § förvaltningslagen (1986:223) är tillämpliga. Enligt 17 § förvaltningslagen får ett
ärende i princip inte avgöras utan att parten underrättats om och
beretts tillfälle att yttra sig över vad som tillförts ett ärende av någon
annan.
Övervakningsnämndens beslut enligt 26 kap. 18 och 19 §§ brottsbalken kan överklagas till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är belägen (37 kap. 11 § brottsbalken). Om inte annat
förordnas gäller övervakningsnämndens beslut omedelbart (37 kap.
28
29

Prop. 1982/83:85 s. 130.
A. prop. s. 129.
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10 § brottsbalken). Ett beslut om varning ska enligt 38 kap. 10 §
brottsbalken utan dröjsmål meddelas den dömde personligen.

3.5

Påföljdsbestämning och betydelsen av tidigare
brottslighet

Det förhållande att en tilltalad tidigare lagförts för brott kan vid
prövningen av ett brottmål beaktas i tre avseenden. Det kan ske vid
påföljdsvalet (30 kap. 4 § brottsbalken), som skäl för förverkande
av villkorligt medgiven frihet från ett tidigare fängelsestraff (34 kap.
5 § brottsbalken) och vid straffmätningen (29 kap. 4 § brottsbalken).
Dessa bestämmelserna fick sin huvudsakliga utformning och innebörd genom lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 1989.30
Förverkandereglerna har dock därefter ändrats genom lagändringar
som trädde i kraft 1999,31 och fick sin nuvarande utformning den
1 juli 2016.32
Enligt 30 kap. 4 § andra stycket brottsbalken får rätten som skäl
för att bestämma påföljden till fängelse, utöver brottslighetens
straffvärde och art, endast beakta att den tilltalade tidigare gjort sig
skyldig till brott. Enligt förarbetena ska rätten väga samman de olika
skäl som talar för fängelse.33 I förarbetena anges några kriterier när
det gäller den tidigare brottslighetens betydelse för påföljdsvalet.34
Bland annat nämns betydelsen av den tid som gått mellan brotten
eller mellan den tidigare domen och återfallet, om den tidigare och
den nya brottsligheten är likartad och om den nya brottsligheten är
lika grov eller grövre än den tidigare. Frågan om betydelsen av tidigare
brottslighet vid påföljdsvalet behandlas av Högsta domstolen i bl.a.
rättsfallen NJA 1991 s. 359, 1991 s. 379 och 1995 s. 35.
Om den som har villkorligt frigivits begår nytt brott under
prövotiden och rätten dömer till ny påföljd för det nya brottet eller
beslutar att en tidigare utdömd påföljd ska avse också det nya
brottet enligt 34 kap. 1 § första stycket eller 3 § brottsbalken, ska
den villkorligt medgivna friheten eller en del av denna förklaras
30

Prop. 1987/88:120, JuU 1987/88:45, rskr. 1987/88:404.
Prop. 1997/98:96 s. 137 ff.
Prop. 2015/16:151.
33
Prop. 1987/88:120 s. 100.
34
A. prop. s. 53.
31
32
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förverkad om inte särskilda skäl talar mot det (34 kap. 5 § första
stycket brottsbalken). Som särskilda skäl för att inte förverka eller
för att förverka endast en del av villkorligt medgiven frihet får rätten
beakta (1) om den nya brottsligheten i förhållande till den tidigare
är av lindrig beskaffenhet, (2) om lång tid har förflutit mellan brotten
eller (3) om ett förverkande annars skulle framstå som oskäligt.
Regleringen innebär således att det gäller en presumtion för att förverkande ska ske om den frigivne begår nya brott under prövotiden. Enligt förarbetena anses förverkande av villkorligt medgiven
frihet vara en lämplig åtgärd när det gäller att möta ny brottslighet
efter ett tidigare fängelsestraff.35 Förverkande har enligt förarbetena
flera fördelar jämfört med den allmänna återfallsskärpningen enligt
29 kap. 4 § brottsbalken (se nedan) genom att det redan från början
står klart hur mycket den dömde riskerar i straffskärpning om han
eller hon på nytt begår brott och under vilken tid som skärpningen
kan komma i fråga. Mot den bakgrunden gjordes bedömningen att
återfall i brott beträffande den som avtjänat ett fängelsestraff i
anstalt i första hand ska beaktas genom förverkande av villkorligt
medgiven frihet.
Om återfallet inte kan beaktas genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning genom förverkande av villkorligt medgiven frihet ska rätten enligt 29 kap. 4 § brottsbalken, utöver brottets straffvärde, vid straffmätningen i skärpande riktning ta hänsyn till om
den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.
Sammanfattningsvis innebär regleringen att tidigare brottslighet
i första hand ska beaktas genom påföljdsvalet eller genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. Först om det inte finns någon
villkorligt medgiven frihet att förverka, t.ex. därför att det tidigare
fängelsestraffet varit så kort att någon villkorlig frigivning inte har
skett, eller om den återstående strafftid som kan förklaras förverkad
framstår som alltför kort, ska en straffskärpning av fängelsestraffet
ske.36 I sådana fall ska återfallet leda till att ett längre fängelsestraff
än vad straffvärdet motiverar döms ut. När straffskärpning på grund
av återfall övervägs ska rätten särskilt beakta
– vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft,
35

Prop. 1997/98:96 s. 134.
Prop. 1987/88:120 s. 57 f. och 88 f., prop. 1997/98:96 s. 138 samt prop. 2009/10:147
s. 45 f.

36
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– vilken tid som förflutit mellan brotten samt
– om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig.
Uttrycket vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft ska
enligt förarbetena markera att behovet av straffskärpning gör sig
särskilt gällande i samband med upprepade återfall. Ju allvarligare
brottsligheten är, desto färre återfall behövs för att skärpa straffet.37
När det gäller tiden mellan brotten anges i förarbetena att brottslighet som ligger några år tillbaka i tiden normalt inte bör tillmätas
betydelse. Om den tilltalade har verkställt ett längre frihetsberövande
och därefter begått ett nytt brott, bör tiden räknas från tidpunkten
för frigivningen.38 Kravet på att den tidigare och den nya brottsligheten ska vara likartade bör enligt förarbetena inte ställas för
högt. Vidare anges att med att brottsligheten i båda fallen är särskilt
allvarlig ska avses att straffvärdet för både den tidigare och den nya
brottsligheten bör uppgå till åtminstone ett år.39 Hur stor straffskärpningen bör vara på grund av återfallet är enligt förarbetena
beroende av omständigheterna i det enskilda fallet, främst hur högt
straffvärdet för den aktuella brottsligheten är, om det föreligger ett
eller flera skäl för att skärpa straffet, och hur tungt skälet eller skälen
väger.40
Avslutningsvis bör nämnas att domstolen enligt 26 kap. 3 § brottsbalken i vissa allvarliga återfallssituationer ska tillämpa en skärpt
straffskala. Bestämmelsen är tillämplig i den situationen att någon
som dömts till fängelse i lägst två år, efter att domen vunnit laga
kraft, begår nytt brott som är belagt med fängelse i mer än sex år.
För återfallet får då dömas till fängelse på viss tid som med fyra år
överstiger det högsta straff som kan följa på brottet eller, om det är
fråga om flera brott, det högsta straff som med tillämpningen av
26 kap. 2 § brottsbalken kan följa på brotten. Straffet får inte överstiga 18 år. Vidare får brott som någon har begått innan han eller
hon fyllde 21 år inte läggas till grund för en sådan skärpning. Frågan
om när den förhöjda straffskalan som följer av 26 kap. 3 § brotts37

Prop. 1987/88:120 s. 89 och prop. 2009/10:147 s. 46.
Prop. 2009/10:147 s. 46.
39
A. prop. a. st.
40
Prop. 2009/10:147 s. 46.
38
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balken bör utnyttjas ska avgöras mot bakgrund av regeln i 29 kap.
4 § brottsbalken.
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4

Tidigare överväganden
och pågående arbeten

4.1

Inledning

I detta avsnitt behandlas tidigare överväganden och pågående arbeten
som på olika sätt har beröringspunkter med vårt uppdrag. Inledningsvis lämnas en översiktlig beskrivning av den villkorliga frigivningens historik. Därefter behandlar vi dels vissa överväganden som
rör frågan om villkorlig frigivning i stort, dels överväganden som mer
direkt anknyter till våra frågeställningar enligt direktiven. Avsnittet
avslutas med en redogörelse för arbeten som rör insatser för att
förebygga återfall i brott.

4.2

Historisk tillbakablick

Villkorlig frigivning infördes i svensk rätt år 1906. Från början var
tillämpningsområdet för villkorlig frigivning begränsat. Möjligheten
till förtida frigivning omfattade endast intagna med långa straff.
Efter hand kom reglerna att gälla också för intagna som dömts till
kortare fängelsestraff. Under åren har bestämmelserna om villkorlig frigivning ändrats vid ett flertal tillfällen och det obligatoriska
respektive fakultativa inslaget i reglerna har varierat över tid. Förändringstakten har, särskilt sedan brottsbalken infördes, varit hög.
Reglerna för villkorlig frigivning har ändrats 1965, 1973, 1974, 1979,
1981, 1982, 1983, 1993, 1999 och 2007.
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Nu gällande bestämmelser om villkorlig frigivning trädde i kraft
den 1 januari 2007. En närmare redogörelse för reglerna och motiven
bakom dem finns i kapitel 3 och 8. Nedan redogörs för den ordning som gällt i tiden närmast före de nu gällande reglerna.1
Före den lagändring som ägde rum den 1 juli 1983 var reglerna
om villkorlig frigivning fakultativa. Villkorlig frigivning fick ske
efter två tredjedelar av strafftiden eller, om särskilda skäl förelåg,
efter halva strafftiden. Vid bedömningen skulle särskilt beaktas verkningarna av fortsatt frihetsberövande för den dömde och förutsättningarna för hans eller hennes återanpassning i samhället med hänsyn till de förhållanden i vilka han eller hon skulle försättas efter
frigivningen. För intagna som dömts för särskilt allvarlig brottslighet som riktat sig mot, eller medfört fara för liv eller hälsa, skulle
frågan om det fanns påtaglig risk för att den dömde fortsatte sin
brottsliga verksamhet ges större vikt vid prövningen. Reglerna innebar att de som dömts till längre strafftider (överstigande två år och
sex månader) normalt frigavs efter att halva strafftiden avtjänats i
anstalt. De som dömts till kortare fängelsestraff frigavs som regel
efter två tredjedelar av strafftiden.
Den 1 juli 1983 trädde den s.k. halvtidsreformen i kraft. Reformen
innebar att bestämmelserna om villkorlig frigivning blev obligatoriska för dem som dömts till fängelse på kortare tid än två år. De
som dömts till kortare fängelsestraff än två år blev som huvudregel
villkorligt frigivna efter halva strafftiden. För dem som dömts till
längre fängelsestraff var reglerna alltjämt fakultativa. Reglerna innebar att de som dömts till fängelse i lägst två år för särskilt allvarlig
brottslighet som riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa
inte fick friges förrän två tredjedelar av strafftiden avtjänats om
påtaglig risk bedömdes föreligga för att han eller hon efter frigivningen skulle fortsätta med brottslighet av samma slag. Vid prövningen av om villkorlig frigivning skulle ske efter två tredjedelar
skulle, förutom risken för återfall, beaktas verkningarna av fortsatt
frihetsberövande och förutsättningarna för den dömdes anpassning
i samhället med hänsyn till de förhållanden i vilka han eller hon
skulle försättas efter frigivningen.

1

Se SOU 1995:91 del III, s. 153 ff. för en detaljerad genomgång av den villkorliga frigivningens historik.
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När reglerna om villkorlig frigivning på nytt ändrades den 1 juli
1993 infördes en ordning som i huvudsak innebar en återgång till
vad som gällt före halvtidsreformen. Bestämmelserna blev återigen
fakultativa. Som huvudregel fick villkorlig frigivning ske när två
tredjedelar av strafftiden, dock minst en månad, avtjänats. Det bör
framhållas att reglerna i praktiken tillämpades så att frigivningen
undantagslöst skedde när den aktuella kvotdelen av straffet avtjänats.
För att frigivning skulle ske på en annan tidpunkt krävdes att det
fanns någon omständighet som talade för att så skulle ske. För att
eliminera tröskeleffekter infördes en särskild regel för dem som
avtjänade en strafftid på mellan ett år och två år. Enligt denna fick
villkorlig frigivning ske tidigast efter åtta månader samt en tredjedel av den tid som översteg ett år avtjänats. Om strafftiden var
två år eller mer fick villkorlig frigivning ske efter halva strafftiden,
om den intagne inte dömts för särskilt allvarlig brottslighet som riktat
sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa eller för brott som
ingått som ett led i en yrkesmässig eller särskilt organiserad brottslighet och påtaglig återfallsrisk förelegat. Vid prövningen av om
villkorlig frigivning skulle ske beaktades särskilt om förutsättningarna för den intagnes anpassning i samhället framstod som speciellt
ogynnsamma med hänsyn till frigivningsförhållandena, den intagnes
uppförande under anstaltsvistelsen och andra särskilda omständigheter.
Den 1 januari 1999 ändrades reglerna på så sätt att en presumtion för villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden infördes. Den minsta tid i anstalt som skulle avtjänas innan villkorlig
frigivning kunde ske sänktes från två månader till en månad. Det
fakultativa inslaget i reglerna begränsades till en regel om senareläggning av frigivningstidpunkten på grund av den intagnes misskötsamhet under anstaltstiden. Sådan senareläggning kunde uppgå till
högst 15 dagar vid varje beslutstillfälle. För senareläggning krävdes
att misskötsamheten var kvalificerad. Beslut om senareläggning
kunde komma ifråga om den intagne klart och i väsentligt grad brutit
mot de regler och anvisningar som gällt.
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År 1976 inledde Brottsförebyggande rådets arbetsgrupp rörande
kriminalpolitik en översyn av brottsbalkens påföljdssystem. Arbetet
resulterade i rapporten, 1977:7, Nytt straffsystem – Idéer och förslag.
I rapporten, som var avsedd som ett debattinlägg, ansåg majoriteten att övervägande skäl talade för att den villkorliga frigivningen
skulle avskaffas. Arbetsgruppen var starkt kritisk mot den s.k. behandlingstanken som påföljdssystemet delvis byggde på. Arbetsgruppen menade att ett avvisande av behandlingstanken, samtidigt
innebar ett avvisande av de grundläggande skälen för den villkorliga
frigivningen. Vidare ansågs systemet med villkorlig frigivning ge
utrymme för en ojämn, oförutsägbar och därmed orättvis tillämpning samt kunna äventyra den grundläggande principen om en proportionell straffmätning grundad på omständigheterna vid brottet.
Enligt arbetsgruppen kunde det också rent principiellt ifrågasättas
om det var lämpligt att den strafftid som domstolen bestämt endast
fanns på papperet och att straffet i själva verket regelmässigt blev
kortare.
Arbetsgruppen såg emellertid inte enbart nackdelar med den villkorliga frigivningen. Det kunde enligt gruppen t.ex. vara en kriminalpolitisk fördel att under en prövotid ha de frigivna under någon
form av kontroll och ha möjlighet att förverka hela eller delar av
den villkorligt medgivna friheten. En ofta använd motivering i det
sammanhanget och som arbetsgruppen diskuterade var att möjligheten att vid nya brott förklara den villkorliga friheten förverkad
skulle kunna verka brottsavhållande på den frigivne.
4.3.2

Avskaffande av interneringspåföljden

Påföljden internering avskaffades 1981. Till grund för interneringspåföljdens avskaffande låg departementspromemorian Internering
(Ds Ju 1979:5).
Departementspromemorian behandlades i propositionen om
interneringspåföljdens avskaffande och straffet för grovt narkotikabrott
m.m. (prop. 1980/81:76). Påföljden internering avskaffades och i sam-
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band därmed infördes en straffskärpningsregel vid återfall i allvarlig
brottslighet motsvarande den som hade föreslagits i promemorian.
Reglerna om villkorlig frigivning ändrades på så vis att det vid prövningen av en fråga om villkorlig frigivning av den som avtjänade
fängelsestraff för särskilt allvarlig brottslighet, som riktat sig mot
eller medfört fara för liv eller hälsa, i högre grad än annars skulle
beaktas om det fanns en påtaglig risk för att den dömde efter frigivningen återföll i brottslighet av samma slag. I propositionen
angavs bl.a. följande. Om internering avskaffas uppkommer ett behov av åtgärder för att möjliggöra långa frihetsberövanden för vissa
kategorier av brottslingar. Det finns annars en risk för att samhällets
möjligheter att skydda sig mot verkligt allvarliga brott i allt för hög
grad försvagas.2
Till stöd för att ändra reglerna om villkorlig frigivning framhölls
att tillämpningen av reglerna om villkorlig frigivning vid längre
fängelsestraff innebar att den dömde frigavs redan efter halva strafftiden. I propositionen hänvisades också till de förändringar i brottsligheten som ägt rum avseende ökningen av vissa slags våldsbrott,
bl.a. väpnade rån.3 Sammantaget ansågs övervägande skäl föreligga
för att kriterierna för senareläggning av frigivningen borde ändras
på ett så sätt att intresset av samhällsskydd mer än tidigare kom i
förgrunden. Risken för ny allvarlig brottslighet, framför allt grova
våldsbrott och grova narkotikabrott, skulle därvid i större utsträckning tillåtas påverka frågan om senareläggning av villkorlig frigivning. Som exempel på grova våldsbrott angavs mord, dråp, våldtäkt,
grovt rån och mordbrand. Regleringen innebar att brottets art och
svårhet skulle bilda utgångspunkt vid prövningen av om senareläggning skulle ske. I bedömningen skulle även ingå uppgifter hänförliga till den dömdes person, som den dömdes uppförande i
anstalten, t.ex. uttalad aggressivitet gentemot personal och medintagna, brott under permissioner och uttalanden av psykiater. I
propositionen framhålls att förslaget om senareläggning av villkorlig
frigivning ganska nära överensstämde med den ordning som den
nordiska straffrättskommittén förordat.4

2

Prop. 1980/81:76 s. 48.
A. prop. a. st.
4
Prop. 1980/81:76 s. 49.
3
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Nordiska straffrättskommittén
Nordiska straffrättskommittén hade i betänkandet (A 1978:6) Villkorlig frigivning anfört flera skäl till stöd för att reglerna om villkorlig frigivning borde slopas. De främsta skälen härför var enligt
kommittén kraven på rättslig jämlikhet och proportionalitet mellan
brott och straff samt en önskan om att förbättra förutsebarheten
och därmed rättssäkerheten vid verkställighet av frihetsstraff. Beträffande frågan om senareläggning av villkorlig frigivning på grund
av risken för återfall i särskilt grov brottslighet uttalade kommittén
att en sådan ordning närmast syftar till oskadliggörande av den dömde
genom fortsatt frihetsberövande. I regel kunde en senareläggning eller
avtjänande av hela straffet inte förväntas minska den intagnes
farlighet, men ny brottslig aktivitet kunde tillfälligt skjutas upp.
Kommittén anförde vidare att senareläggning på grund av risken
för återfall innebar att interneringssynpunkter i viss omfattning
blev utslagsgivande för straffets längd. Vidare framhölls svårigheterna att göra prognoser om framtida kriminalitet på individnivå.
Enligt kommittén fanns det ändå ett praktiskt behov av att kunna
senarelägga villkorlig frigivning. Förutsättningarna för att senarelägga villkorlig frigivning borde dock göras ytterst stränga och anges tydligt i lag. Enligt kommittén var det svårt att ange invändningsfria kriterier för en sådan reglering. Det kriterium mot vilka
invändningarna hade minst tyngd rörde risken för nya brott. Kommittén stannade därför för ett förslag som innebar att en påtaglig
och särskilt stor risk för snabbt återfall i grova brott skulle kunna
vara skäl för senareläggning av villkorlig frigivning.
4.3.3

Fängelsestraffkommittén

Fängelsestraffkommittén tillsattes år 1979. Enligt de ursprungliga
kommittédirektiven ingick i kommitténs uppdrag bl.a. att göra en
samlad översyn av användningen av fängelse. En utgångspunkt för
kommitténs arbete skulle vara att fängelsestraffet inte är ägnat att
medföra några positiva effekter för den intagne själv utan tvärtom
ofta har direkta skadeverkningar. I kommitténs uppdrag ingick att
överväga fem huvudfrågor: minimitiden för fängelsestraff, brottens
straffskalor, allmänna regler för påföljdsval och straffmätning, reglerna om villkorlig frigivning samt medborgarnas insyn och inflyt-
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ande i kriminalvårdens olika organ. Beträffande översynen av reglerna om villkorlig frigivning angavs i direktiven bl.a. att kommittén
skulle göra en förutsättningslös undersökning av verkningarna av
de dåvarande bestämmelserna och av de effekter som kunde beräknas uppkomma vid olika tänkbara ändringar i regelsystemet. I uppdraget ingick att pröva frågan om den villkorliga frigivningen över
huvudtaget skulle behållas. Det framhölls att det var angeläget att
en reform inte medförde en genomsnittlig höjning av de faktiska
strafftiderna. Om kommittén stannade för en lösning som innebar
att villkorlig frigivning avskaffades eller kraftigt begränsades var
det därför enligt direktiven nödvändigt att även förslag till ändring
av straffskalorna lades fram. Genom tilläggsdirektiv 1981 och 1983
fick kommittén också i uppdrag att överväga övervakningsnämndernas avskaffande samt allmänna regler för ansvarsfrihet och påföljdseftergift.
Fängelsestraffkommittén överlämnade tre betänkanden. Fjorton
dagars fängelse (SOU 1980:1), som behandlade minimitiden för
fängelsestraffet, Villkorlig frigivning samt nämnder och lekmannamedverkan inom kriminalvården (SOU 1981:92), som behandlade
reglerna om villkorlig frigivning och inflytande i kriminalvårdens
organ, samt Påföljd för brott (SOU 1986:13–15). Huvudbetänkandet,
Påföljd för brott, innehåller kommitténs allmänna överväganden om
straffsystemet, synen på fängelsestraffet och ytterligare överväganden kring villkorlig frigivning, överväganden kring bötesstraffet,
översyn av straffskalorna samt överväganden rörande påföljdsbestämningen, dvs. påföljdsval och straffmätning.5
I sitt arbete utgick Fängelsestraffkommittén från den grundläggande principen att frihetsstraffet i sig innebär övervägande
negativa konsekvenser för den som utsätts för det. Följden av detta
synsätt var en strävan att göra frihetsstraffen så korta som möjligt
samtidigt som intresset av ett starkt samhällsskydd mot den verkligt allvarliga brottsligheten tillgodosågs. Kommittén menade vidare
att kravet på förutsebarhet också bör gälla för verkställigheten samt
att tillämpningen och förfarandet i så stor utsträckning som möjligt
borde regleras i lag så att utrymmet för skiftande och skönsmässiga
5

En utförlig redogörelse för Fängelsestraffkommitténs överväganden och förslag finns i
Straffsystemkommitténs betänkande Ett reformerat straffsystem (SOU 1995:91) del III,
s. 163–170.
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bedömningar blev så litet som möjligt. De viktigaste delarna av de
förslag som lämnades i delbetänkandet om villkorlig frigivning var
obligatorisk halvtidsfrigivning för dem som avtjänade fängelsestraff
på kortare tid än två år, sänkning av miminitiden för villkorlig frigivning från tre till två månader och en begränsning av möjligheterna att förklara villkorlig frihet förverkad på grund av misskötsamhet.
I enlighet med Fängelsestraffkommitténs förslag infördes obligatorisk halvtidsfrigivning den 1 juli 1983.6
Fängelsestraffkommittén föreslog i sitt huvudbetänkande obligatorisk villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden. De
enda undantagen, förutom att frigivningen kunde skjutas upp på
den intagnes egen begäran, var fängelsestraff som dömts ut i förening med skyddstillsyn enligt 28 kap. 3 § BrB och fängelse som
förverkats av övervakningsnämnd. I dessa fall skulle villkorlig frigivning inte ske.
4.3.4

Våldskommissionens betänkande

Våldskommissionen hade i uppdrag att utarbeta regler för att motverka våld och förbättra stödet till brottsoffren. I uppdraget låg bl.a.
att förbättra möjligheterna att ingripa mot våldsverkare. I slutet av
1990 överlämnade Våldskommissionen sitt slutbetänkande Våld
och brottsoffer (SOU 1990:92). Kommissionen ansåg att man i ökad
utsträckning borde prova successiv frigivning från anstalt, dvs. att
den intagne först gavs möjlighet att arbeta utanför anstalten, därefter också fick bo utanför anstalten för att så småningom, om han
eller hon skötte sig, helt skrivas ut. Inför villkorlig frigivning borde
den intagne föras över till någon form av vård utanför anstalt och
anstaltens ansvar för den intagne borde upphöra först när strafftiden var helt avtjänad. Förslaget förutsatte enligt kommissionen att
vården gavs ett reellt innehåll innefattande egen bostad, yrkesutbildning och arbete samt att den intagne vid bristande skötsamhet
återfördes till anstalten.7

6
7

Prop. 1982/83:85.
SOU 1990:92 s. 98 f.
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1990 års påföljdsutredning

I februari 1990 tillsattes en utredning med uppdrag att se över vissa
kriminalvårdsfrågor. Utredningen antog namnet Påföljdsutredningen.
I uppdraget ingick att överväga en vidareutveckling av innehållet i
de påföljder som utgjorde alternativ till fängelse och mot den
bakgrunden överväga behovet av justeringar av vissa bestämmelser
angående valet mellan fängelsestraff och andra påföljder. I uppdraget ingick också att se över vissa frågor om verkställigheten av
fängelsestraff och villkorlig frigivning. I fråga om villkorlig frigivning skulle utredningen överväga om det fanns anledning till en
mer gynnsam behandling av vissa intagna, t.ex. förstagångsförbrytare
eller ungdomar. Den delen av uppdraget ska ses mot bakgrund av
Fängelsestraffkommitténs förslag om obligatorisk villkorlig frigivning för alla efter avtjänande av två tredjedelar av strafftiden (se
ovan avsnitt 4.3.3). Uppdraget avseende verkställighet av fängelsestraff ska ses mot bakgrund av de grundläggande målen för kriminalvården i anstalt – att främja den intagnes anpassning i samhället
och motverka skadliga följder av frihetsberövandet. I denna del
skulle utredaren överväga principerna för placering av olika kategorier
av fängelsedömda och pröva förutsättningarna för att i större utsträckning placera intagna i anstalter som ger bättre möjligheter att
förbereda frigivningen. I syfte att främja den intagnes anpassning i
samhället skulle utredaren också ta upp frågan om behovet av och
möjligheterna till en ökad eller på annat sätt ändrad användning av
såväl placering utom anstalt enligt 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt som andra former av vistelse utanför anstalt.
Påföljdsutredningens förslag presenterades 1991 i betänkandet
Påföljdsfrågor. Frigivning från anstalt m.m. (SOU 1991:45). Enligt
Påföljdsutredningen fanns det i och för sig rent allmänt skäl att
särbehandla personer som första gången avtjänar ett fängelsestraff.
En sådan positiv särbehandling skulle dock kräva en prövning i det
enskilda fallet – personer som dömts för t.ex. grova narkotikabrott
ansågs inte möjliga att särbehandla, oaktat att de var s.k. förstagångare. Mot bakgrund av att systemet för villkorlig frigivning skulle
bygga på obligatoriska regler ansåg sig Påföljdsutredningen inte
kunna lämna ett förslag som innebar en prövning i det enskilda
fallet. Inte heller beträffande unga lagöverträdare lämnades förslag
till positiv särbehandling i fråga om villkorlig frigivning.
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Påföljdsutredningen ansåg att ett system med obligatorisk villkorlig frigivning av rättviseskäl inte var förenligt med en individuell
prövning av behovet av övervakning. Antingen borde alla villkorligt
frigivna ställas under övervakning eller ingen. Att ställa alla under
övervakning var inte en ändamålsenlig användning av frivårdens
resurser och utredningen föreslog därför att ingen skulle ställas under
övervakning efter villkorlig frigivning. Påföljdsutredningen konstaterade att tiden efter frigivning från anstalt är en särskilt känslig
period för den dömde. Utredningen föreslog att behovet av stöd,
hjälp och kontroll skulle tillgodoses genom ett system med frigivningspermission. Frigivningspermission skulle vara obligatorisk och
omfatta alla som avtjänade fängelsestraff på fyra månader eller mer.
Permissionen skulle äga rum omedelbart före den villkorliga frigivningen och kunna pågå i högst 30 dagar. Anstalten skulle ha ansvaret för den intagne under frigivningspermissionen. Anstaltspersonalen skulle också under permissionen se till att frivigningsförberedelser som vidtagits under anstaltstiden omsattes i praktiskt
handlande. Under frigivningspermissionen skulle den intagne åläggas
kontaktskyldighet och anstalten skulle även i övrigt kunna lämna
föreskrifter.8
4.3.6

Straffsystemkommittén

I april 1992 tillsattes en kommitté med uppdrag att göra en övergripande översyn av påföljdssystemet. Kommittén antog namnet
Straffsystemkommittén. Uppdraget innehöll tre huvuddelar: påföljdssystemets uppbyggnad, den villkorliga frigivningen och alternativen
till fängelse. I uppdraget avseende villkorlig frigivning ingick att
förutsättningslöst pröva om systemet med villkorlig frigivning borde
finnas kvar. Ett system med villkorlig frigivning borde enligt direktiven som huvudprincip innebära en rimlig överensstämmelse mellan
det straff som domstolen dömt ut och det straff som den dömde
behöver avtjäna. I normalfallet borde villkorlig frigivning därför inte
kunna ske innan två tredjedelar av straffet verkställts. I direktiven
angavs också att det fanns starka skäl för att låta frigivningstidpunkten styras av fakultativa regler.
8

SOU 1991:45 s. 149 ff.
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Straffsystemkommittén överlämnade i oktober 1995 betänkandet Ett reformerat straffsystem (SOU 1995:91). Kommitténs förslag
låg till grund för de ändringar som 1999 genomfördes i reglerna om
villkorlig frigivning.9 Kommittén fann vid en samlad bedömning
övervägande skäl tala för ett bibehållande av den villkorliga frigivningen, men att det fanns skäl att i betydande utsträckning genomföra förändringar i systemet.
I fråga om de skäl som talade för att behålla systemet med
villkorlig frigivning framhöll kommittén att systemet på ett rimligt
sätt löser problemet med hur övergången från vistelsen i anstalt till
livet i frihet bör vara anordnad. Ett system med villkorlig frigivning
ger utrymme för att på ett naturligt sätt ställa krav på den frigivne
om skötsamhet och brottsfrihet samtidigt som det innebär att
sanktioner kan tillgripas mot den som inte uppfyller de krav som
ställs på honom. För i vart fall de som avtjänat en längre tid i
anstalt ansågs det lämpligt med övervakning efter frigivningen. Den
villkorliga frigivningen ansågs också ge möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt utforma reaktionen mot den som efter avtjänandet
av ett fängelsestraff fortsätter att begå brott. Kommittén framhöll
att det också inom ramen för ett system utan villkorlig frigivning
var möjligt att skapa ett system där man genom andra lagtekniska
lösningar behöll de flesta av fördelarna som är förenade med villkorlig frigivning. Det konstaterades att system med villkorlig frigivning fanns i alla med Sverige jämförbara länder och att det är en
fördel i det internationella samarbetet att inte ha en ordning som
skiljer sig från vad som gäller i andra länder. Av avgörande betydelse för ställningstagandet var emellertid de effekter som avskaffande av den villkorliga frigivningen skulle få på anstaltspopulationen.
En sådan ökning av repression ansågs inte befogad.
Straffsystemkommittén ansåg att den villkorliga frigivningen i
betydande utsträckning borde styras av obligatoriska regler, som
gäller lika för alla och som inte innefattar en prövning i varje enskilt
fall. Att reglerna fick ett visst mått av fakultativt inslag ansågs dock
nödvändigt för att systemet med villkorlig frigivning skulle vara
trovärdigt och mera allmänt kunna accepteras. Enligt kommittén
fanns det bara ett kriterium som var användbart vid konstruerande
av ett fakultativt inslag för bestämmande av frigivningstidpunkten,
9

Prop. 1997/98:96.
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nämligen den intagnes skötsamhet under anstaltsvistelsen. Senareläggning av frigivningstidpunkten föreslogs därför kunna ske endast
om den dömde i väsentlig grad brutit mot vad som gäller för verkställigheten.
Enligt kommittén utgjorde varken frigivningssituationen eller
risken för fortsatt brottslighet lämpliga kriterier för ett fakultativt
inslag i reglerna om villkorlig frigivning. Beaktande av frigivningssituationen avfärdades av rättviseskäl. Det ansågs helt enkelt inte
godtagbart att intagna skulle avtjäna en större del av straffet i
anstalt bara för att de t.ex. saknade bostad och arbete. I fråga om
risk för fortsatt brottslighet konstaterades att strafflagstiftningen,
sedd i ett samhälleligt perspektiv, visserligen syftade till att minska
brottsligheten. Enligt kommittén måste ingripanden mot enskilda
personer dock dikteras av de brott som de gjort sig skyldiga till.
Att hålla någon inspärrad ytterligare tid på den grunden att man
bedömer att det finns en risk för att han eller hon efter frigivningen
kommer att fortsätta begå brott ansågs inte etiskt försvarbart.
Kommittén framhöll också att tillgänglig kriminologisk forskning
visat att förutsägelser om individuella återfallsrisker var osäkra och
kännetecknades av många felaktiga bedömningar. Det ansågs inte
rimligt att basera beslut om frigivningstidpunkten i det enskilda
fallet på så bräcklig grund.
Straffsystemkommitténs förslag avseende villkorlig frigivning
behandlades i propositionen Vissa reformer av påföljdssystemet
(prop. 1997/98:96). Regeringen anslöt sig till bedömningen att reglerna om villkorlig frigivning skulle vara i princip obligatoriska och
att villkorlig frigivning skulle ske efter två tredjedelar av strafftiden.
I propositionen anges att starka rättviseskäl talar för att reglerna
om villkorlig frigivning i princip ska vara obligatoriska. Vidare anges att en långtgående fakultativitet där omständigheterna i det
enskilda fallet ska avgöra om en intagen ska friges eller inte öppnar
upp för godtycke och social diskriminering. I enlighet med kommitténs förslag ansåg regeringen att det fakultativa inslaget i reglerna
skulle bestå i en möjlighet att senarelägga frigivningen om den intagne
misskötte sig under anstaltstiden. Prövotidens längd ändrades också
till att motsvara reststraffet, dock minst ett år. Tidigare hade gällt att
prövotiden schablonmässigt bestämdes till ett år. Längre prövotider
kunde fastställas av Kriminalvårdsnämnden men det förekom sällan.
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Kriminalvårdskommittén

I oktober 2002 tillsattes en parlamentarisk kommitté med uppdrag
att utarbeta förslag till en ny kriminalvårdslag. Kommittén antog
namnet Kriminalvårdskommittén. Genom tilläggsdirektiv beslutades i
mars 2004 att kommittén inte längre skulle vara förhindrad att
föreslå förändringar i reglerna om tidpunkten för villkorlig frigivning från fängelsestraff.10 Kommittén överlämnade i maj 2005 betänkandet Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54).
I betänkandet föreslogs bl.a. att reglerna om villkorlig frigivning
skulle ändras och ges ett ökat fakultativt inslag. Enligt förslaget
skulle villkorlig frigivning ske när två tredjedelar av straffet hade
avtjänats, om det inte då fanns synnerliga skäl mot frigivning. Bedömningen av om det fanns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning skulle göras med utgångspunkt i hur den dömde hade skött sig
under verkställigheten, varvid särskilt skulle beaktas om den dömde
uppträtt hotfullt eller våldsamt mot personal eller medintagna eller
på annat sätt stört ordningen eller säkerheten i anstalt, rymt eller
avvikit i samband med permission eller vägrat att genomgå behandling som ansetts nödvändig för hans eller hennes anpassning till
samhället. Som skäl för förslaget åberopade kommittén att man annars
gick miste om ett viktigt instrument till skötsamhet och förändringsvilja. Enligt kommittén hade senareläggning ofta inte någon
effekt alls för att förmå en intagen till skötsamhet och förändringsvilja. Den huvudsakliga anledningen ansågs vara att beslut om
senareläggning ofta fattades lång tid innan effekten märktes för den
dömde vilket minskade förutsättningarna att arbeta med återfallsförebyggande åtgärder.
Kriminalvårdskommitténs förslag om ändrade regler om villkorlig frigivning behandlades i propositionen En modernare kriminalvårdslag (prop. 2005/06:123). Regeringen delade kommitténs bedömning om att huvudregeln även framöver skulle vara att villkorlig
frigivning skulle ske efter två tredjedelar av strafftiden. På sätt som
kommittén förslagit fanns också enligt regeringen skäl att ge Kriminalvården andra och mer verkningsfulla möjligheter att markera
mot allvarlig misskötsamhet. Det framstod vidare enligt regeringen
som rimligt att den som allvarligt misskött sig får avtjäna en längre
10

Dir. 2004:33.
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tid av fängelsestraffet innan han eller hon friges villkorligt. Regeringen
anförde att möjligheten att låta den som missköter sig drabbas av
någon form av negativ konsekvens utgör en viktig beståndsdel av
en mer individuell verkställighet. Den villkorliga frigivningen skulle
därför få skjutas upp om det fanns synnerliga skäl. Vid bedömningen skulle särskilt beaktas om den intagne på ett allvarligt sätt
brutit mot de föreskrifter och villkor som gällde för verkställigheten.

4.4

Pågående arbete av betydelse för uppdraget

4.4.1

Psykiatrilagsutredningens förslag till ett system
med samhällsskyddsåtgärder

I juli 2008 tillsatte regeringen en utredning att göra en översyn av
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård samt lämna förslag till ny lagstiftning på
området.11 Utredningen antog namnet Psykiatrilagsutredningen. I
uppdraget ingick bl.a. att lämna förslag till hur psykiskt störda
lagöverträdare skulle omhändertas inom den psykiatriska vården
och hur intresset av samhällsskydd kunde tillgodoses.
Psykiatrilagsutredningen lämnade sina förslag 2012 i betänkandet
Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd
(SOU 2012:17). Betänkandet innehåller omfattande förslag och
behandlas fortfarande inom Regeringskansliet.12 Psykiatrilagsutredningens förslag har sin utgångspunkt i de förslag som lämnades av
Psykansvarskommittén (SOU 2002:3).
Psykiatrilagsutredningen har föreslagit att det införs ett krav på
tillräknelighet. Enligt förslaget ska en gärning inte utgöra brott om
den begås av någon som till följd av en allvarlig psykisk störning, en
tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett all11

Dir. 2008:93.
De lagförslag som lämnades i betänkandet har efter omarbetning delvis utgjort underlag
för två propositioner. Den första propositionen var Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter (prop. 2013/14:222), Den andra propositionen,
Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård
(prop. 2013/14:119). Lagförslagen har antagits av riksdagen. Delvis med utgångspunkt från
Psykiatrilagsutredningens förslag har det inom Socialdepartementet utarbetats en promemoria, Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28). Förslagen behandlas i propositionen Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk
vård (prop. 2016/17:94).
12
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varligt demenstillstånd saknade förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig. Inte heller ska
en gärning utgöra brott om gärningsmannen hade en sådan förmåga
men till följd av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att anpassa sitt handlande efter den.
Vidare har Psykiatrilagsutredningen föreslagit att påföljden rättspsykiatrisk vård avskaffas och att normala bestämmelser om påföljdsbestämning ska gälla även för psykiskt störda lagöverträdare som
fällts till ansvar. Vid bedömningen av straffvärdet ska som förmildrande omständighet särskilt beaktas om den tilltalade till följd av
en psykisk störning, en sinnesrörelse eller av någon annan orsak
haft nedsatt förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation
i vilken han eller hon befann sig eller att anpassa sitt handlande
efter en sådan förståelse eller att kontrollera sitt handlande. En
pågående behandling av en psykisk störning som kan antas ha samband med brottsligheten ska kunna beaktas som ett särskilt skäl för
val av skyddstillsyn i stället för fängelse.
I syfte att förhindra att en gärningsman på nytt begår en allvarlig våldsgärning av allvarligt slag föreslås ett system med möjlighet
att besluta om särskilda skyddsåtgärder. Särskilda skyddsåtgärder
föreslås kunna genomföras i sluten eller öppen form. Vid genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska den som är
föremål för åtgärderna placeras i en särskild skyddsenhet. Förslagen
innebär att det görs en tydlig uppdelning mellan straffrättsligt
ansvar och intresset av skydd mot fortsatta angrepp mot människors liv eller hälsa. Systemet med särskilda skyddsåtgärder förslås vara fristående och placeras utanför det straffrättsliga systemet.
Möjligheten att besluta om särskilda skyddsåtgärder avser att förhindra att en gärningsman på nytt begår gärningar av allvarligt slag.
I huvudsak är det den kategori av personer som i dag döms till
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning som antas
bli föremål för särskilda skyddsåtgärder. Det innebär att särskilda
skyddsåtgärder ska kunna beslutas i två situationer. Den ena situationen är när en gärningsman har begått en otillåten gärning som
inte utgör brott eftersom kravet på tillräknelighet inte är uppfyllt.
Den andra situationen är när en gärningsman ska friges efter att ha
undergått ett fängelsestraff på viss tid eller sluten ungdomsvård efter
att ha dömts för ett brott som han eller hon har begått under på-
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verkan av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinneförvirring en
svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd. I båda
situationerna ska det krävas att gärningen har riktat sig mot eller
medfört fara för någon annans liv eller hälsa och att det i straffskalan för det fullbordade brottet inte var föreskrivet lindrigare
straff än fängelse sex månader. Det ska också krävas att det med
hänsyn till gärningsmannens eller den dömdes psykiska tillstånd,
hans eller hennes tidigare begångna gärningar och omständigheterna i övrigt finns en påtaglig risk för att han eller hon på nytt
begår en gärning som riktar sig mot eller medför fara för någon
annans liv eller hälsa och är av allvarligt slag.
4.4.2

2009 års påföljdsutredning

I juni 2009 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att göra
en översyn av påföljdssystemet för såväl vuxna som unga lagöverträdare.13 I uppdraget ingick bl.a. att
– analysera hur betydelsen av brottslighetens art kan begränsas och
dess innebörd klart avgränsas,
– utreda vilken betydelse tidigare brottslighet ska tillmätas,
– undersöka behovet av förslag som ger flerfaldig brottslighet
större genomslag vid påföljdsbestämningen eller som motverkar
sådan brottslighet mer effektivt,
– analysera hur användningen av fängelse, i första hand de korta
straffen, kan minska samtidigt som trovärdigheten i systemet kan
upprätthållas,
– utreda hur valet av ingripanden som inte utgör fängelse i anstalt
ska ske, vilket innehåll ingripandena ska ha samt hur reaktionerna vid återfall i brott och annan misskötsamhet ska utformas,
– ta ställning till om intensivövervakning med elektronisk kontroll
kan användas i ökad utsträckning eller på annat sätt förändras,
– utreda hur användningen av dagsböter kan öka och hur verkställigheten av böter kan effektiviseras,
13

Dir. 2009:60.
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– ta ställning till om den som har fyllt 18 år ska behandlas som en
vuxen lagöverträdare,
– se över de särskilda påföljderna för unga lagöverträdare ska och
användningen av böter för brott före 18 års ålder, samt
– ta ställning till om ett system med villkorligt fängelse ska införas.
Utredningen, som antog namnet Påföljdsutredningen, lämnande i
maj 2012 betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34). Betänkandet
innehåller omfattande förslag och behandlas fortfarande inom Regeringskansliet. Utredningens förslag om ändringar i de s.k. billighetsskälen i 29 kap. 5 § brottsbalken och reglerna i 34 kap. brottsbalken om ny påföljd efter tidigare dom och har legat till grund för
lagändringar som behandlats i proposition (2014/15:37) Strafflindring
vid medverkan till utredning av egen brottslighet respektive proposition (2015/16:151) Ny påföljd efter tidigare dom.
Bland Påföljdsutredningen förslag finns ett förslag om att påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn ska ersättas med villkorligt fängelse. I det följande redogörs för förslaget om villkorligt
fängelse. Enligt förslaget ska ett beslut om att ett fängelsestraff ska
vara villkorligt innebära att den dömde inte behöver verkställa straffet
i kriminalvårdsanstalt om han eller hon uppfyller vissa villkor.
Villkoren ska bestå av att den dömde under en prövotid dels avhåller sig från fortsatt brottslighet, dels fullgör den tilläggssanktion
som det villkorliga fängelsestraffet förenas med. Prövotiden ska
enligt huvudregeln vara två år. Tilläggssanktionerna kan vara en
skyldighet för den dömde att betala dagsböter, fullgöra samhällstjänst eller underkasta sig vård eller behandling. Även övervakning,
kontroll och anmälningsskyldighet kan utgöra tilläggssanktioner.
Valet av tilläggssanktion ska göras med utgångspunkt i fängelsestraffets längd.
Tilläggssanktionen ska i vissa fall kunna bestå av hemarrest
alternativt ett förbud för den dömde att under vissa tider vistas på
en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område, ett
förbud för den dömde att under vissa tider lämna ett särskilt angivet område, eller en skyldighet för den dömde att under vissa tider
vistas på en särskilt angiven plats. Efterlevnaden av åtgärderna ska
kunna kontrolleras med elektroniska hjälpmedel.
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Påföljdsutredningen har föreslagit att möjligheten att avtjäna
kortare fängelsestraff genom elektronisk kontroll (s.k. elektronisk
fotboja) ska utgå och att det i stället ska finnas möjlighet att kombinera ett villkorligt fängelsestraff med ett förbud för den dömde att
lämna bostaden, s.k. hemarrest. Hemarrest ska endast kunna användas
som tilläggssanktion om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig
till brott på sådant sätt eller i sådan utsträckning att det annars inte
hade funnits förutsättningar att besluta att fängelsestraffet ska vara
villkorligt.
Om den tilltalade har behov av vård eller behandling för missbruk av beroendeframkallande medel eller för något annat särskilt
förhållande som kan antas ha bidragit till den begångna brottsligheten, eller om det finns brotts- eller missbruksrelaterad programverksamhet som bedöms lämplig för honom eller henne att
genomgå, föreslås att villkorligt fängelse i stället för dagsböter, samhällstjänst, övervaknings- och kontrollsanktion eller hemarrest ska
kunna förenas med en s.k. vård- eller påverkanssanktion. De insatser som vidtas inom ramen för en sådan tilläggssanktion måste
vara lika ingripande som en tilläggsanktion avseende dagsböter,
samhällstjänst, övervakning och kontroll eller hemarrest hade varit.
I annat fall ska en tilläggssanktion om vård eller påverkan kunna
kombineras med dagsböter, samhällstjänst eller en övervakningsoch kontrollsanktion. Om det villkorliga fängelsestraffets längd uppgår till ett år eller mer, eller om den tilltalade tidigare har gjort sig
skyldig till brott på sådant sätt eller i sådan utsträckning att det
annars inte hade funnits förutsättningar att besluta att fängelsestraffet ska vara villkorligt ska kontraktsvård kunna användas som
tilläggssanktion.
Enligt Påföljdsutredningen ska återfall i brott leda till en mer
ingripande påföljd än för den som tidigare är ostraffad. Återfall i
brott under prövotiden för villkorligt fängelse ska vara ett skäl mot
att besluta att ett fängelsestraff för den nya brottsligheten ska vara
villkorligt. Om återfallet kan beaktas tillräckligt genom att det villkorliga fängelsestraffet förenas med en tilläggssanktion av mer ingripande slag än vad som annars hade kommit i fråga ska det dock
vara möjligt att döma till villkorligt fängelse på nytt.
Kriminalvården ska ha ansvar för verkställigheten av villkorligt
fängelse och se till att utdömda tilläggsanktioner verkställs. Under
fullgörande av en tilläggssanktion ska gälla ett allmänt krav på nykter-
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het och drogfrihet. Nykterheten och drogfriheten ska kunna kontrolleras genom provtagning.
Bristande verkställighet av tilläggssanktion till villkorligt fängelse
ska enligt förslaget i första hand mötas genom att Kriminalvården
genom informella påpekanden inskärper vikten av att tilläggssanktionen fullgörs eller vidtar justeringar som ryms inom ramen för
den utdömda sanktionen. Om informella åtgärder inte är tillräckliga ska föreskrifter om t.ex. nykterhet och drogfrihet eller kontakt
med en övervakare som syftar till att tilläggssanktionen verkställs
kunna meddelas. Kriminalvården ska också kunna meddela varning.
Om varning redan har meddelats eller om det kan antas att den
dömde inte kommer att fullgöra tilläggssanktionen även om en
varning meddelas, ska övervakningsnämnden ha möjlighet att förlänga prövotiden för det villkorliga fängelsestraffet till som längst
fyra år eller att byta ut tilläggssanktionen mot en annan sanktion
som är minst lika ingripande som den ursprungliga. I sista hand ska
bristande verkställighet leda till beslut om att det villkorliga fängelsestraffet ska verkställas i kriminalvårdsanstalt. Ett sådant beslut ska
meddelas av allmän domstol. Talan om verkställighet i anstalt ska
föras av Kriminalvården. Enligt förslaget ska ett beslut om förverkande innebära att ett villkorligt fängelse i stället ska verkställas i
anstalt. I skälig utsträckning ska tas hänsyn till vad den dömde undergått till följd av det villkorliga fängelset.
4.4.3

Tillkännagivande om skärpta regler för villkorlig
frigivning

Riksdagen har som sin mening tillkännagett att regeringen bör skärpa
reglerna om villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad
brottslighet.14
I justitieutskottets betänkande anförs att det finns en förhållandevis liten andel livsstilskriminella som står för en oproportionerligt stor andel av brottsligheten. Utskottet anger som sitt ställningstagande att personer som har återfallit i likartad brottslighet
bör vara frihetsberövade längre tid än vad som är fallet i dag och att
förändringar därför bör övervägas när det gäller möjligheten till
14

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU17 och riksdagsskrivelse 2014/15:153.
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villkorlig frigivning. De som återfaller i likartad brottslighet och på
nytt döms till fängelse bör inte som huvudregel friges villkorligt
efter det att två tredjedelar av det utdömda straffet har verkställts.
I stället bör han eller hon avtjäna en tid i fängelse som bättre motsvarar straffvärdet för det eller de nya brott som han eller hon
dömts för. För att tiden i anstalt ska kunna åtföljas av en tidsperiod
då den intagne ges möjlighet att återanpassa sig till ett liv i frihet
bör den som återfaller i likartad brottslighet och döms till nytt
fängelsestraff avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet.
4.4.4

Tillkännagivande om skyldighet att delta
i behandlingsprogram

Riksdagen har som sin mening tillkännagett att regeringen bör överväga om gärningsmän som dömts för vålds- eller sexualbrott bör ha
en skyldighet att delta i lämpliga behandlingsprogram.15
Justitieutskottet anför att behandlingsprogram är en viktig del
av Kriminalvårdens rehabiliterande arbete och att deltagande i lämpliga behandlingsprogram är viktigt för att bryta destruktiva beteendemönster. Enligt tillkännagivandet bör en vägran att delta i ett sådant program få konsekvenser för möjligheterna till permission och
villkorlig frigivning. Den som dömts för grova brott mot närstående eller grova sexualbrott och vägrar att delta i behandlingsprogram ska inte vara aktuell för villkorlig frigivning.

4.5

Särskilt om det återfallsförebyggande arbetet

4.5.1

Kriminalvårdens studie av särskilda
utslussningsåtgärder

I Kriminalvårdens studie Utslussning – effekt på återfall i brott, Projektnummer 2015-285 redovisas effekterna av särskilda utslussningsåtgärder beträffande återfall i brott, akut intoxikation av alkohol
eller narkotika och självmordsförsök bland villkorligt frigivna under
perioden den 1 januari 2007 till den 31 december 2013.16
15

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU21 och riksdagsskrivelse 2015/16:174.
För utslussningsåtgärden frigång startade uppföljningsperioden den 1 januari 2011 eftersom information om denna utslussningsform inte fanns tillgänglig innan dess.
16
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Återfall i brott definieras som datum för första lagförda brott
efter frigivningen från anstalt, oavsett brottstyp. I studien undersöktes också särskilt antalet återfall i våldsbrott och narkotikabrott.
I studien ingick 38 354 personer, varav 8 634 beviljats särskild
utslussningsåtgärd enligt 11 kap. fängelselagen (2010:610). En jämförelse mellan grupperna visade att det inte var så stor skillnad
mellan utslussade och icke-utslussade intagna beträffande ålder vid
verkställighetens början, brottsdebutålder, antal tidigare lagföringar
och födelseland. Intagna som beviljats utslussningsåtgärd hade
dock betydligt längre påföljder (i snitt 522,4 dagar jämfört med
icke-utslussade som hade 330,2 dagar). Bland de icke-utslussade
intagna fanns vidare en högre andel som hade ett aktuellt alkoholoch narkotikamissbruk, tidigare psykiatrisk ohälsa samt högre bedömd risk för att återfalla i brott.
Resultatet från studien visar att intagna som fått någon form av
särskild utslussningsåtgärd hade 14 procent lägre risk att återfalla i
brott och 15 procent lägre risk att drabbas av akut intoxikation av
alkohol eller narkotika jämfört med intagna som inte varit föremål
för utslussningsåtgärd. Studien tyder också på att utslussningsåtgärder minskar risken för återfall i våldsbrott och narkotikabrott
samt självmordsförsök, men i den delen var inte riskminskningarna
statistiskt signifikanta. Undersökningen av effekten av specifika
utslussningsåtgärder visar att intagna i utökad frigång hade signifikant lägre risk att återfalla i brott jämfört med intagna utan
utökad frigång. Samma sak gällde intagna med frigång. Intagna som
beviljats vårdvistelse eller vistelse i halvvägshus uppvisade varken
minskad eller ökad risk för återfall. Vidare visade intagna med utökad frigång och frigång en signifikant lägre risk för akut intoxikation av alkohol eller narkotika. Intagna i halvvägshus visade samma
tendens medan risken för akut intoxikation av alkohol eller narkotika varken var reducerad eller ökad för intagna som beviljats
vårdvistelse.
Att intagna som fått vårdvistelse inte hade lägre risk för att
drabbas av akut förgiftning av alkohol eller narkotika efter frigivningen kan betyda att vårdvistelse inte har den önskade effekten,
dvs. att undvika återfall i missbruk, samt förklara varför risken för
återfall i brott inte var lägre för denna grupp. I studien framhålls
samtidigt att det faktum att vårdvistelse varken synes öka eller minska
risken för återfall på gruppnivå inte betyder att utslussningsformen
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inte är verksam för enskilda klienter. Vidare anges att det också kan
vara så att man i studien inte lyckats ta hänsyn till att det här handlar
om en grupp intagna som är svår att jämföra med andra grupper.
Enligt Kriminalvårdens årsrapport från 2015 var det relativt ovanligt med misskötsamhet bland intagna i utslussning (37 personer
år 2014). Majoriteten av rapporterade misskötsamheter i samband
med utslussning gällde intagna i vårdvistelse (30 personer, dvs. 81 procent).
I den avslutande diskussionen framhålls att det kan finnas andra
kvarstående förväxlingsfaktorer som kan påverka sambandet mellan
utslussning och de olika utfallen. Det konstateras att en intagen,
för att beviljas en särskild utslussningsåtgärd måste uppvisa att han
eller hon är motiverad. Det finns därför skäl att anta att klienter
som är motiverade att genomgå utslussning också i högre grad är
motiverade att sluta med brottslighet och missbruk. I sådana fall
kan det möjligen vara den intagnes egen motivation att förändra
sitt beteende, snarare än den specifika utslussningsåtgärden, som
förklarar varför intagna som beviljats utslussning sammantaget har
en lägre risk för återfall i brott. I studien konstateras också att den
brottsåterfallsreducerande effekten för den totala gruppen av intagna
i utslussning är jämförbar med de effekter som många av Kriminalvårdens behandlingsprogram ger.
Förstärkta insatser i arbetet med utslussning
Det är förhållandevis få intagna som beviljas särskilda utslussningsåtgärder. I Kriminalvårdens studie av särskilda utslussningsåtgärder,
som pågick 2007–2013, ingick totalt 38 354 klienter. Av de klienter
som ingick i studien var det drygt en femtedel (8 634) som beviljades utslussning. Regeringen har i budgetpropositionen för 2017
angett att ett väl fungerande arbete med utslussning är en av de
mest angelägna frågorna för regeringen när det gäller att förhindra
återfall. Ingen intagen ska återfalla i brott bara på grund av att tiden
efter frigivningen eller övervakningens upphörande inte är tillräckligt väl planerad.17

17

Prop. 2016/17:1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, s. 47.
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I december 2015 gav regeringen Kriminalvården ett särskilt uppdrag att utveckla och förstärka myndighetens arbete med utslussning i syfte att öka klienternas förutsättningar att inte återfalla i
brott.18 I uppdraget ingår den stegvisa utslussning som kan ske
inom Kriminalvårdens egna miljöer såsom olika former av vistelser
utanför anstalt, bl.a. de särskilda utslussningsåtgärderna. Vidare ingår att utveckla den externa samverkan som sker i utslussningssyfte. Såväl övergången från anstalt till frihet som övergången från
övervakning inom ramen för frivården till en tillvaro utan stöd och
kontroll från Kriminalvården omfattas av uppdraget. Enligt uppdraget ska Kriminalvården bl.a.
• verka för att varje klients verkställighetsplan innehåller en konkret utslussningsplanering,
• utveckla myndighetens arbete med riskreducering för att fler
klienter ska kunna bli föremål för utslussningsåtgärder,
• intensifiera insatserna i arbetet med de särskilda utslussningsåtgärderna i syfta att öka andelen som får del av dessa,
• se över hur anstaltsorganisationen används i arbetet med att slussa
ut klienterna och vid behov utveckla arbetet i detta avseende,
• se över och utveckla hur permissioner används i frigivningsförberedande syfte, t.ex. om hur kontakter med bl.a. frivård,
arbetsförmedling, socialtjänst eller andra aktörer planeras inom
ramen för permissionen, samt
• stärka och utveckla samarbetet med samhällets olika aktörer, t.ex.
privata vårdgivare, andra myndigheter och idéburna organisationer
samt med socialtjänstens olika verksamheter.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2018. En delredovisning lämnades den 31 mars 2017. Av delredovisningen, Kriminalvårdens förstärkta insatser i arbetet med utslussning 2016–2017,
framgår vilka insatser Kriminalvården har genomfört under 2016.
Det kan tilläggas att Brottsförebyggande rådet fått i uppdrag att
följa upp Kriminalvårdens arbete med utslussning.
18

Ju2015/09899/KRIM.
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Försöksverksamhet med GPS-övervakning

Sedan juli 2016 har pågått en försöksverksamhet med GPS-övervakning vid permission och särskilda utslussningsåtgärder.19 Försöksverksamheten har pågått vid anstalterna Johannesberg, Kolmården,
och Västervik Norra samt VO Frivården Stockholm stad och VO
Frivården Östergötland.
Försöksverksamheten har nyligen förlängts till och med den
31 december 2017.20 I försöksverksamheten ingår numera även VO
Stockholms län.
4.5.3

Krimstics

För att öka enhetligheten i frivårdens arbete pågår ett arbete med
att likrikta de olika kvalitetsledningssystem som berör frivårdens
processer. Inom Kriminalvården pågår en implementering av den
nya modellen för klientarbete i frivården genom arbetssättet Krimstics21. Krimstics är en evidensbaserad strukturerad samtalsmetod
som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom metoden
avses principerna om risk, behov och mottaglighet (se närmare
avsnitt 8) omsättas i det praktiska klientarbetet inom frivården.
Implementeringen sker i samarbete med Public Safety Canada
och innebär en förändring av frivårdens arbete avseende såväl innehållet i övervakningen som frivårdsinspektörens roll gentemot
klienterna. Införandet av det nya arbetssättet beräknas vara klar vid
utgången av 2017 och från 2018 beräknas frivårdsarbetet vara helt
integrerat med den nya modellen. En återfallsstudie som bygger på
ett tidigare pilotförsök kommer att presenteras under 2017.

19

Se KVFS 2016:1 – Kriminalvårdens föreskrifter om försöksverksamhet med GPS-övervakning vid permission och särskilda utslussningsåtgärder.
20
Se Kriminalvårdens föreskrifter om dels fortsatt giltighet av Kriminalvårdens föreskrifter
(KVFS 2016:1) om försöksverksamhet med GPS-övervakning vid permission och särskilda
utslussningsåtgärder, dels ändring i samma föreskrifter (KVFS 2016:6).
21
Krimstics är den svenska Kriminalvårdens version av den kanadensiska samtalsmetodiken
för frivårdspersonal STICS (Strategic Training Initiative in Community Supervision).
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Kriminalvårdens samverkan med andra aktörer

Inom Kriminalvården pågår löpande ett arbete med att utveckla
samverkan på alla nivåer med externa parter, t.ex. Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, näringslivet och ideella
organisationer. I Kriminalvårdens årsredovisning för 2015 anges att
samarbeten som bidrar till färre återfall i brott är ett av de mål som
tagits fram under året.22 Inom Kriminalvården (frivårdsavdelningen)
finns en nationell samordnare med ansvar för strategisk samverkan.
Samordnaren ansvarar för frågor om utveckling av extern och intern
samverkan på en övergripande strategisk nivå.23
Brås rapport om samverkan för att förebygga återfall i brott
Frågan hur samhällets resurser bättre kan samordnas för att förebygga återfall i brott har belysts av Brottsförebyggande rådet i idéskriften Samverka för att förebygga återfall i brott som publicerades
2012. Brå konstaterar att en effektiv samverkan mellan olika samhällsaktörer är en nödvändig förutsättning för att ge personer som
vill bryta upp från en kriminell livsstil den hjälp de behöver.
Behoven hos Kriminalvårdens klienter är ofta multipla och spänner
över områden som vård, boende, arbete/försörjning, att kunna skapa
nya sociala nätverk och ett meningsfullt fritidsliv. Insatser måste
utformas utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar
med beaktande av deras motivation och risknivå. Samhällets olika
aktörer behöver samverka för att kunna erbjuda ett professionellt
och effektivt återfallsförebyggande stöd. Tidsglapp mellan insatser
är en stor riskfaktor för återfall. För att öka insatsernas effekt mot
återfall i brott behöver dessa vara välplanerade och samordande.
Riksrevisionens rapport om återfall i brott
Även Riksrevisionen har granskat samhällets insatser för att minska
återfall i brott. Resultatet av granskningen presenterades i rapporten
Återfall i brott – hur kan samhällets resurser användas bättre?
22
23

Kriminalvårdens årsredovisning 2015.
Arbetsordningen för Kriminalvården, 2016-06-01.
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(RIR 2015:4). Enligt Riksrevisionen är samhällets insatser för att
förhindra återfall i brott för få och för dåligt samordnade. Insatserna sätts ofta in för sent och är inte i tillräcklig grad individanpassade. Den s.k. normaliseringsprincipen innebär att samhällets
ordinarie stödfunktioner ska ansvara även för Kriminalvårdens
klienter. Riksrevisionen konstaterar att det kan finnas skäl för särlösningar för Kriminalvårdens klienter eftersom det annars finns en
risk för att denna grupp faller mellan stolarna och hamnar sist i
kön. Ett tidsglapp kan vara särskilt förödande under den kritiska
perioden närmast efter villkorlig frigivning. Väntetider såväl inom
vården som hos socialtjänsten försvårar tajming och samordning.
Om åtgärder dröjer eller uteblir finns det en risk för att klienterna
återfaller i kriminalitet eller missbruk och att tidigare insatser blir
bortkastade. I granskningsrapporten slås fast att de aktörer som är
ansvariga för återfallsförebyggande insatser inte samverkar i tillräcklig
utsträckning i planeringen. Enligt Riksrevisionen gör alltför ofta
var och en sin plan för sina insatser utifrån den egna budgeten och
regeringen ställer inte tillräckliga krav på en helhetssyn och långsiktighet i beslut om insatser. Ofta saknas samverkansavtal mellan
kriminalvård, kommun och landsting. Förutsättningarna skiljer sig
dessutom åt i olika kommuner och landsting vilket innebär att den
hjälp som erbjuds varierar beroende på var i landet man bor. I
rapporten konstateras att det finns goda regionala och lokala exempel
på aktörer som organiserat samarbeten i syfte att hitta bra lösningar
åt Kriminalvårdens klienter. Som exempel nämns bl.a. Krami och
ITOK. Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedling, Kriminalvård och aktuell kommun. Krami riktar sig till personer som på
grund av sociala problem (kriminalitet och missbruk) har svårt att
komma in på arbetsmarknaden. ITOK är ett integrerat team med
personal från såväl frivård/kriminalvård som beroendevården för
opiatberoende kriminalvårdsklienter.
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Program med åtgärder för inslussning
I juni 2016 beslutade regeringen att frågan om en modell för samverkan för att förebygga återfall i brott närmare skulle utredas.24
Uppdraget innefattade att lämna förslag på en modell för lokal samverkan, på individnivå för att förebygga återfall i brott samt omfatta
samverkan kring arbete, utbildning, bostad, skulder, missbruk,
psykisk ohälsa, kriminella attityder, nätverk och kontroll. I uppdragsbeskrivningen anges att modellen inte bara ska omfatta offentliga
utan även privata aktörer och det civila samhället. Vidare anges att
samverkan ska fokusera på individens behov och förutsättningar.
Goda exempel och erfarenheter ska tas tillvara, liksom samordning
och synergier med andra pågående utvecklingsarbeten.
Uppdraget redovisades den 31 mars 2017 genom rapporten Inslussning – en idéskiss. Utredaren föreslår att intagna som vill sluta begå
brott ska erbjudas att under övervakningsåret efter villkorlig frigivning delta i ett s.k. inslussningsprogram. Inslussningsprogrammet
ska vara ett program med samordnat stöd från Kriminalvården och
lokala samhällsaktörer på den intagnes hemort (inslussgrupp). Deltagande i inslussningsprogram innebär bl.a. att frigivningen planeras
noga och följs upp samt att den frigivne garanteras någon form av
sysselsättning, får skuldrådgivning och tillgång till en stödperson.
En tjänsteman ska vara ansvarig för programmet (inslussamordnare). Enligt förslaget bör ordningen prövas i en försöksverksamhet. Utredaren föreslår att regeringen ska ge Kriminalvården i uppdrag att i nära samarbete med deltagande kommuner och Brå förbereda försöksverksamheten som bör inledas senast den 1 januari
2018 samt att Brå ges i uppdrag att utvärdera verksamheten.
4.5.5

Ett nationellt brottsförebyggande program

I mars 2017 överlämnade regeringen skrivelsen Tillsammans mot brott
– ett nationellt brottsförebyggande program (skr. 2016/17:126) till riksdagen. Det nationella brottsförebyggande programmet är ett led i
regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Programmet
syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Programmet ska
24

Ju2016/080506/KRIM.
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också bidra till att stimulera och entusiasmera fler berörda aktörer
att vidta brottsförebyggande åtgärder och att utveckla samverkan,
såväl på nationell som på regional och lokal nivå. Det riktar sig till
en bred målgrupp såsom myndigheter, landsting, kommuner, näringslivet och det civila samhällets organisationer.
I det brottsförebyggande arbetet utgör insatser för att förebygga återfall en central del. I skrivelsen anges att ingen som avtjänat straff inom Kriminalvården ska återfalla i brott och missbruk
på grund av att tiden efter frigivningen eller övervakningens upphörande inte är tillräckligt väl planerad. Regeringen framhåller arbetet
med utslussningsåtgärder som en av de mest angelägna frågorna när
det gäller att förhindra återfall i brott. Vidare hänvisas till uppdraget om att ta fram en modell för samverkan kring arbete, utbildning, bostad, skulder, missbruk, psykisk ohälsa, kriminella attityder,
nätverk och kontroll.
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5.1

Inledning

Enligt direktiven ska vi göra de internationella jämförelser som kan
anses relevanta för uppdraget. De nordiska ländernas regleringar
bör särskilt uppmärksammas. I detta avsnitt lämnas en översiktlig
beskrivning av reglerna om villkorlig frigivning i Danmark, Finland,
Norge och Island. Beskrivningen bygger i huvudsak på information
som inhämtats från respektive lands Justitieministerier. Kapitlet innehåller också en redogörelse för rättsläget i Tyskland, England och
USA.
Redogörelsen för reglerna i Tyskland, England och USA har
doktorand Jenny Samuelsson Kääntä, vid Juridiska institutionen,
Uppsala universitet, tagit fram på uppdrag av utredningen. Beskrivningen bygger, avseende Tyskland och England, i princip uteslutande på studier av lagtext. Vad gäller USA ska följande framhållas. I
USA finns regler om villkorlig frigivning eller liknande institut på
såväl federal nivå som på delstatsnivå. Reglerna skiljer sig dessutom
åt i relativ stor utsträckning mellan de olika delstaterna. Av dessa
skäl har det inte funnits möjlighet att inom ramen för denna undersökning överblicka den mångfald av lösningar som existerar på delstatsnivå. Framställningen bygger av samma skäl i stor utsträckning
på doktrin.

5.2

Danmark

5.2.1

Fängelse

Fängelse kan utdömas på livstid eller på viss tid mellan sju dagar
och 16 år. I vissa fall, t.ex. om gärningsmannen gjort sig skyldig till
flera lagöverträdelser, kan dock fängelse i högst 20 år dömas ut. En
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gärningsman som var under 18 år när brottet begicks får inte dömas
till fängelse på livstid, men däremot till lagens strängaste tidsbestämda
straff på fängelse i 16 eller 20 år.
Fängelse på livstid är ett tidsobestämt straff. De flesta livstidsfångar blir dock föremål för villkorlig frigivning enligt § 41 den danska
strafflagen, straffeloven, eller benådning enligt § 24 den danska grundlagen. Enligt danska motsvarigheten till Kriminalvården (Direktoratet for Kriminalforsorgen) blev 20 livstidsdömda personer frigivna under perioden augusti 1985 till november 2015. Vid frigivningen hade dessa personer i genomsnitt avtjänat 17 år i fängelse.
5.2.2

Forvaring

För den som gjort sig skyldig till dråp, rån, allvarlig våldsbrottslighet, olaga hot, mordbrand, våldtäkt, annan allvarlig sexualbrottslighet eller försök till något av dessa brott kan påföljden bestämmas
till forvaring, om det mot bakgrund av den tilltalades person och
tidigare brottslighet kan antas att han eller hon utgör väsentlig fara
för andras liv, hälsa eller frihet och forvaring i stället för fängelse
anses påkallat för att förebygga denna fara.
Forvaring förutsätter att påföljden är påkallad för att förebygga
återfall. Det är framför allt personer som flera gånger tidigare dömts
för s.k. personfarlig brottslighet och som kan förväntas utgöra fara
även efter avtjänande av ett tidsbestämt fängelsestraff som blir föremål för påföljden forvaring. Det sagda beror på att riskbedömningen i
stor utsträckning är baserad på den tilltalades tidigare brottslighet.
Forvaring är en tidsobestämd påföljd. Det ankommer på åklagarmyndigheten att se till att forvaring inte upprätthålls under längre
tid eller i vidare omfattning än vad som är nödvändigt. Den dömde,
huvudmannen för den institution där den dömde vistas och kriminalforsorgen kan vända sig till åklagare och begära att beslutet ska
ändras eller upphävas. Åklagaren ska då begära prövning av domstol.
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Villkorlig frigivning

Bestämmelser om villkorlig frigivning finns i kapitel 6 (§§ 38–42) i
den danska straffeloven, den danska straffverkställighetslagen1 (§§ 79
och 80) och i förordningen om villkorlig frigivning av dömda, som
verkställer fängelsestraff2. Därutöver finns kompletterande föreskrifter i riktlinjer om villkorlig frigivning av dömda, som verkställer
fängelsestraff.3
Systemet med villkorlig frigivning bygger enligt dansk rätt på
fakultativa regler. När den dömde har avtjänat två tredjedelar av
straffet, dock minst två månader, avgör justitieministern eller den
som bemyndigats därtill, om den dömde ska friges villkorligt (§ 38,
stk. 1 straffeloven). Om särskilda omständigheter talar för det kan
dock villkorlig frigivning ske efter det att halva strafftiden, dock
minst två månader, har avtjänats (§ 38, stk. 2 straffeloven). Även i
andra särskilda fall kan villkorlig frigivning ske efter halva strafftiden (§ 40 a straffeloven). För den som är dömd till livstids fängelse avgörs frågan om villkorlig frigivning efter att 12 år av straffet
har avtjänats (§ 41 straffeloven).
En förutsättning för att villkorlig frigivning ska få ske är att den
dömdes förhållanden inte gör att frigivningen framstår som olämplig (utilrådighedsvurdering), att lämpligt boende och arbete eller
annat underhåll säkrats för den dömde samt att den dömde förklarar sig villig att följa de villkor som fastställs för den villkorliga
frigivningen (§§ 38, stk. 4, 40 a, stk. 6 och 41, stk. 2 straffeloven).
Med att den dömdes förhållanden inte får göra att frigivningen framstår som olämplig avses att det efter en konkret bedömning inte får
antas föreligga en väsentlig risk för att den dömde efter frigivningen begår ny brottslighet av inte bagatellartat slag. Vid bedömningen beaktas vilken typ av brott den intagne dömts för, tidigare
brottslighet och den dömdes personliga förhållanden. Fängelsestraffets längd är inte ensamt avgörande för frågan om brottsligheten kan anses bagatellartad, men straffets längd ingår tillsammans
1
Bekendgørelse nr 1242 af. 11 november 2015 af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (straffuldbyrdelsesloven).
2
Bekendgørelse nr. 420 af 9. april 2015 om løsladelse af dømte, der udstår fængselstraf (løsladelsesbekendtgørelsen).
3
Vejledning nr. 9365 af 26. april 2016 om løsladelse af dømte, der udstår fængselstraf (løsladelsesvejledningen).
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med brottslighetens art i bedömningen. Som bagatellartad brottslighet avses inte våldsbrottslighet, oavsett straffets längd.
Vid bedömningen ska särskilt beaktas bl.a. hur många gånger
under de senaste åren som den dömde frigivits villkorligt eller
dömts till villkorligt fängelse (betinget dom4), hur den dömde skött
sig under tidigare övervakningsperioder, t.ex. hur snabbt den dömde
återfallit efter den senaste frigivningen, samt hur den aktuella frigivningssituationen ser ut. Viss hänsyn ska också tas till den dömdes
ålder. För dömda under 21 år kan villkorlig frigivning komma i fråga
även om omständigheterna i övrigt närmast talar mot det. Även
brottslighetens art ska beaktas, varvid en större restriktivitet anses
påkallad vid risk för återfall i personfarlig brottslighet än i
förmögenhetsbrottslighet. Vidare ska beaktas hur den dömde skött
sig under verkställigheten, t.ex. om han eller hon missbrukat narkotika eller misskött permissioner (pkt. 6–12 løsladelsesvejledningen).
För långtidsdömda (intagna som dömts till fängelse i minst åtta år)
läggs avsevärd vikt vid bedömningen av om frigivningen är lämplig
(utilrådighedsvurdering). Som huvudregel gäller enligt praxis att det
krävs att den dömde under en längre tid genomfört en i princip
problemfri utslussning för att villkorlig frigivning ska få ske.
Möjligheten till tidigareläggning av den villkorliga frigivningen
enligt § 38, stk. 2 straffeloven tar sikte på extraordinära situationer.
Det kan t.ex. ske av humanitära hänsyn som den dömdes hälsotillstånd. Även det förhållandet att make eller barn lider av allvarlig
sjukdom kan utgöra skäl för en tidigareläggning av den villkorliga
frigivningen. Under vissa förutsättningar kan en tidigareläggning
även föranledas av behandlingshänsyn eller av att den dömde vidtagit en särskild åtgärd i syfte att minska risken för återfall i ny
brottslighet. För dömda som vid tidpunkten för gärningen var
under 18 år ska alltid övervägas om villkorlig frigivning kan ske enligt
§ 38, stk. 2 straffeloven (§ 14 løsladelsesbekendtgørelsen). Villkorlig frigivning redan efter att halva strafftiden, dock minst två månader, har avtjänats ska också enligt fast praxis ske av utländska
4

Betinget dom innebär att rätten, om den inte anser det påkallat att straffet bestäms direkt,
kan förskriva i domen att frågan om straffbestämning skjuts upp och bortfaller efter en
prövotid. Om det anses mer ändamålenligt kan straffet fastställas direkt men verkställigheten
skjutas upp och bortfalla efter en prövotid. I båda fallen är uppskovet villkorat av att den
dömde inte återfaller i brott och inte heller i övrigt åsidosätter de villkor som gäller under
prövotiden.
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fångar, såvida frigivning inte kan anses olämpligt. En förutsättning
för villkorlig frigivning av utländska fångar efter halva strafftiden är
dock att utvisning genast kan genomföras (pkt. 18–27 løsladelsesvejledningen).
Utöver de fall som anges i § 38, stk. 2 straffeloven kan tidigare
villkorlig frigivning komma i fråga för vissa kategorier av dömda
(§ 40 a straffeloven). Som exempel kan nämnas dömda som deltagit
i missbruksbehandling, arbetsträning eller genomför en relevant
utbildning. Den dömdes förhållanden kan också sammantaget leda
till slutsatsen att det inte är nödvändigt att han eller hon avtjänar
resten av straffet i anstalt, om den dömde i stället kan åläggas att
utföra samhällstjänst (samfundstjeneste). Av § 40 a straffeloven följer
att det är en förutsättning för villkorlig frigivning att hänsynen till
brottsbekämpning inte kan anses tala emot villkorlig frigivning.
Även om det inte finns humanitära eller behandlingsmässiga
skäl av sådan styrka att de i sig bör föranleda en tidigareläggning av
den villkorliga frigivningen, kan vid en helhetsbedömning resultatet
ändå bli att en tidigareläggning bör ske. Vid en sådan bedömning
kan beaktas bl.a. sådana omständigheter som den dömdes ålder vid
gärningstillfället, det ådömda straffets längd, om den dömde inte
tidigare dömts till fängelse samt om han eller hon i samband med
den aktuella lagföringen varit häktad under särskilt lång tid. Vid
den samlade bedömningen av om den villkorliga frigivningen bör
tidigareläggas tillmäts den aktuella brottslighetens art och omfattning normalt ingen betydelse. Det förhållandet att den dömde begått allvarlig brottslighet riktad mot andra människors hälsa och liv
eller deltagit i omfattande organiserad brottslighet anses dock normalt tala mot ett tidigareläggande. (Se pkt. 21–27 och 30–33 løsladelsesvejledningen.)
Enligt § 38, stk. 3 straffeloven kan villkorlig frigivning inte ske
från sådant ovillkorligt fängelsestraff som utgör del av en s.k. kombinationsdom. Inte heller får villkorlig frigivning ske, om den dömde
anses tillhöra en grupp av personer, som är aktivt involverad i en
pågående våldsam konflikt med en annan grupp av personer, och
det inom den grupp som den dömde anses tillhöra, som ett led i
den pågående konflikten bl.a. används skjutvapen eller vapen eller
sprängämnen som på grund av sin extremt farliga natur är ägnade
att orsaka betydande skada (§ 38, stk. 5 straffeloven).
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Prövotid, övervakning och särskilda villkor

Den villkorliga frigivningen ska förenas med en prövotid som får
uppgå till högst tre år, eller om den återstående strafftiden överstiger tre år, till högst fem år (§ 39 straffeloven). Vid villkorlig frigivning från livstidsstraff får prövotiden uppgå till högst fem år (§ 41,
stk. 4 straffeloven).
För den villkorliga frigivningen kan uppställas villkor om att den
dömde ska stå under övervakning under hela eller del av prövotiden. Vidare kan även andra villkor uppställas, t.ex. rörande vistelseort, arbete, utbildning, behandling mot alkohol- eller narkotikaberoende, psykiatrisk behandling eller betalning av skadestånd.
(§ 39, stk. 2 och § 57 straffeloven) Övervakning och andra villkor
ska fastställas endast om sådana åtgärder i det enskilda fallet kan
antas bidra till att minska risken för att den villkorligt frigivne
begår nya brott (pkt. 40 och 41 løsladelsesvejledningen).
Om den villkorligt frigivne begår ny brottslighet under prövotiden, fastställer domstolen som huvudregel ett gemensamt ovillkorligt straff, som omfattar såväl reststraffet som straffet för den nya
brottsligheten (§§ 40 och 61, stk. 2 den danska strafflagen). När
omständigheterna talar för det kan domstolen i stället döma till
ovillkorligt straff enbart för den nya brottsligheten, eventuellt i
kombination med en ändring av de villkor som satts upp för den
villkorliga frigivningen. Domstolen har också möjlighet att döma
till betinget dom för såväl reststraffet som den nya brottsligheten.

5.3

Finland

5.3.1

Fängelse

Enligt den finska strafflagen5 kan fängelse dömas ut på viss tid eller
på livstid. Fängelse på viss tid döms ut i minst 14 dagar och högst
12 år, eller, om det bestäms ett gemensamt straff för två eller flera
brott, till högst 15 år (2 c kap. 2 § strafflagen).

5

19.12.1889/39.
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Övervakad frihet på prov
Övervakad frihet på prov innebär att en den dömde tidigast sex
månader före den villkorliga frigivningen får vistas utanför anstalt.
Övervakad frihet på prov kan också användas efter frigivningen när
hela straffet avtjänats. Under övervakad frihet på prov övervakas
den dömde med hjälp av bl.a. tekniska anordningar (2 c kap. 8 §
strafflagen och lagen om övervakad frihet på prov6).
Syftet med övervakad frihet på prov är att genom en planmässig
och gradvis frigivning upprätthålla och främja den dömdes färdigheter för anpassning i samhället. Övervakad frihet på prov kräver
den dömdes samtycke och förutsätter bl.a. att han eller hon underkastar sig de föreskrifter som gäller för verksamheten (3 och 10 §§
lagen om övervakad frihet på prov). För livstidsfångar och intagna
som avtjänar hela straffet i fängelse beslutar Brottspåföljdsmyndigheten om placering i övervakad frihet på prov. I andra fall är det
fängelsedirektören som fattar beslut om placering i övervakad
frihet på prov (32 § lagen om övervakad frihet på prov).
5.3.2

Villkorlig frigivning

Den som avtjänar ett fängelsestraff på viss tid ska friges villkorligt
när han eller hon har avtjänat två tredjedelar av straffet, dock minst
14 dagar. Om den dömde var under 21 år när han eller hon begick
brottet ska villkorlig frigivning ske efter halva strafftiden, dock
minst 14 dagar. Den som inte har avtjänat fängelsestraff i fängelse
under de tre år som föregått det aktuella brottet ska friges villkorligt när hälften av straffet, eller en tredjedel av straffet för ett
brott som han eller hon begått före 21 års ålder, har avtjänats
(2 c kap. 5 § strafflagen).
Om det på grund av den dömdes beteende eller hot finns en
uppenbar fara för att den dömde efter frigivningen kommer att
göra sig skyldig till ett brott som grovt kränker någon annans liv,
hälsa eller frihet får den villkorliga frigivningen skjutas upp om uppskov med frigivningen är nödvändigt för förhindrande av brottet.
Ett sådant beslut ska omprövas minst var sjätte månad. Villkorlig
frigivning kan även med den dömdes samtycke skjutas upp om nya
6

23.8.2013/629.
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fängelsestraff ska verkställas eller om den dömde av annan grundad
anledning önskar att frigivningen ska skjutas upp (2 c kap. 9 § strafflagen).
Enligt 2 c kap. 11 § strafflagen kan domstolen i samband med
straff döms ut, på yrkande av åklagaren under vissa förutsättningar
besluta att den dömde ska friges från fängelse först när han eller
hon avtjänat hela det utdömda straffet. Ett sådant beslut förutsätter
för det första att gärningsmannen döms till fängelse på viss tid,
minst tre år för vissa i bestämmelsen särskilt angivna brott (mord,
dråp, dråp under förmildrande omständigheter, grov misshandel,
grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av barn, grovt rån, grovt
sabotage, folkmord, brott mot mänskligheten, aggressionsbrott,
krigsförbrytelse, grov krigsförbrytelse, tortyr, grov människohandel,
tagande av gisslan, grovt äventyrande av andras hälsa, kärnladdningsbrott, kapning, brott som begåtts i terroristiskt syfte eller för
försök till något sådant brott eller medverkan till det). För det
andra krävs att gärningsmannen tidigare dömts för sådan brottslighet (under de tio närmast föregående åren eller inom tre år efter
det att han eller hon frigivits efter avtjänande av hela strafftiden i
fängelse, fängelse på livstid eller efter avtjänande av avtjänat fem
sjättedelar av straffet). För det tredje och slutligen krävs att gärningsmannen anses vara synnerligen farlig för någon annans liv,
hälsa eller frihet.
När ett gemensamt fängelsestraff på viss tid döms ut för två
eller flera brott förutsätts för beslut om avtjänande av hela
strafftiden att åtminstone ett av brotten är ett sådant brott som
särskilt anges i bestämmelsen och att straffet för det brottet skulle
vara ett fängelse på viss tid i minst tre år om straffet dömdes ut
separat. Innan ett beslut om avtjänande av hela strafftiden i fängelse
fattas, ska domstolen förordna den åtalade att genomgå sinnesundersökning. Domstolen ska samtidigt begära ett utlåtande om
huruvida den åtalade ska anses vara synnerligen farlig för någon
annans liv, hälsa eller frihet (17 kap. 37 § 3 mom. rättegångsbalken).
Vid beslut om att den dömde ska avtjäna hela straffet ska villkorlig
frigivning ske efter fem sjättedelar av strafftiden, dock minst tre år.
Villkorlig frigivning förutsätter dock att den dömde då inte längre
anses vara synnerligen farlig för någon annans liv, hälsa eller frihet
(2 c kap. 12 § strafflagen). Vid frigivning efter avtjänande av hela
strafftiden kan den dömde ställas under övervakning med hjälp av
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bl.a. elektronisk övervakning enligt reglerna om övervakad frihet på
prov (reglerna har behandlats översiktligt ovan).
Det är få personer som blir föremål för beslut om avtjänande av
hela strafftiden i fängelse. Denna kategori dömda anses dock ofta
ytterst farliga även i slutet av strafftiden och villkorlig frigivning
kommer därför oftast inte i fråga. Under åren 2006–2016 frigavs
sammanlagt 35 intagna som varit föremål för förordnade att avtjäna
hela strafftiden i fängelse och av dessa var det tre som frigavs villkorligt.
Den som har dömts till fängelse på livstid kan friges villkorligt
tidigast när 12 år av fängelsetiden (tio år om brottet begicks före
det att den dömde fyllde 21 år) har förflutit. Vid bedömningen av
om frigivning ska ske ska bl.a. beaktas brottets art, den dömdes eventuella senare brottslighet och risken för att den dömde kommer att
göra sig skyldig till ett brott som grovt kränker någon annans liv,
hälsa eller frihet (2 c kap. 10 § strafflagen).
Beslut om villkorlig frigivning från ett tidsbestämt fängelsestraff
och om uppskov med villkorlig frigivning fattas av fängelsedirektören. Frågan om villkorlig frigivning av dömda som förordnats att
avtjäna hela strafftiden eller som dömts till fängelse på livstid
prövas dock av Helsingfors hovrätt, på ansökan av den dömde (1 §
lagen om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar, 23.9.2005/781).
Hovrätten ska vid sin behandling av frågan om villkorlig frigivning
av den som förordnats att avtjäna hela strafftiden begära ett utlåtande om huruvida den som förordnats att avtjäna hela strafftiden
alltjämt ska anses vara synnerligen farlig för någon annans liv, hälsa
eller frihet (17 kap. 37 § 3 mom. rättegångsbalken).
5.3.3

Prövotid, övervakning och särskilda villkor

Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid som motsvarar
det reststraff som återstår vid tidpunkten för frigivningen, dock högst
tre år. För den som dömts till fängelse på livstid är prövotiden och
reststraffet tre år.
Den som friges villkorligt ska som huvudregel ställas under övervakning om prövotiden är längre än ett år, brottet begicks innan
den dömde hade fyllt 21 år samt den dömde själv begär det, eller
den dömde förbundit sig att iaktta villkor för viss läkemedels- eller
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annan behandling (70 § lagen om verkställighet av samhällspåföljder,
400/2015). Övervakningen genomförs av Brottspåföljdsmyndigheten. Syftet med övervakningen är att förebygga återfall i brott
genom att öka den dömdes färdigheter att leva ett liv utan kriminalitet. En individuell plan för strafftiden utarbetas tillsammans
med den frigivne som gäller övervakningen. Strafftidsplanen samordnas med den plan som gjorts upp i fängelset och med andra
planer som utarbetats på annat håll, t.ex. av socialförvaltningen.
Tiden för övervakningen sammanfaller med prövotiden.
Om det efter att övervakningen fortgått minst sex månader t.ex.
har blivit uppenbart att den dömdes levnadsförhållanden har stabiliserats, det inte finns någon uppenbar risk för att den dömde begår
brott och fortsatt övervakning inte heller i övrigt är behövlig kan
Brottspåföljdsmyndigheten, på förslag av övervakaren, besluta att
övervakningen ska avslutas (76 § lagen om verkställighet av samhällspåföljder, 400/2015).
Den som har ställts under övervakning är skyldig att hålla kontakt med övervakaren på sätt som fastställts i planen som gäller
övervakningen. Vidare får den dömde inte vara påverkad av alkohol
eller andra berusningsmedel vid sammanträffandena med övervakaren
eller under den verksamhet eller de sammankomster som verkställigheten av övervakningen förutsätter. I vissa fall kan den dömde
vara skyldig att iaktta villkor om läkemedelsbehandling och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd. Om den dömde inte
sköter sina åligganden kan det leda till skriftlig anmärkning, eller
vid grovt brott, till förverkande av reststraffet till en tid av 4–14 dagar
(71–75 §§ lagen om verkställighet av samhällspåföljder, 400/2015).
Om den dömde begår ny brottslighet under prövotiden för vilken
han eller hon enligt en domstols prövning ska dömas till ovillkorligt
fängelse, kan domstolen på yrkande av åklagaren besluta att hela eller
delar av reststraffet ska verkställas i anstalt. Domstolen bestämmer
då ett gemensamt ovillkorligt fängelsestraff för det reststraff som
ska verkställas, det straff som döms ut för det brott som begåtts
under prövotiden samt de fängelsestraff som samtidigt döms ut för
andra brott.
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Pågående lagstiftningsarbete

I januari 2017 lämnade den finska regeringen en proposition med
förslag om införande av ett nytt kombinationsstraff.7 Reglerna om
kombinationsstraff föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
Ett kombinationsstraff ska bestå av ovillkorligt fängelse och en
därpå följande övervakningstid på ett år. Straffet är tänkt att
användas för återfallsförbrytare som gjort sig skyldiga till allvarliga
brott och som anses vara synnerligen farliga för någon annans liv,
hälsa eller frihet. Som redogjorts för ovan (avsnitt 5.3.2). kan
domstolen under vissa förutsättningar besluta att den dömde ska
friges från anstalt först när han eller hon avtjänat hela den ådömda
strafftiden. Förslaget om kombinationsstraff ersätter reglerna om
fängelsestraff som avtjänas i sin helhet i anstalt. Förutsättningarna
för att döma till kombinationsstraff motsvarar de förutsättningar som
gäller för beslut om att hela fängelsestraffet ska avtjänas i anstalt.
Bakgrunden till lagförslaget är att dömda som avtjänar hela
strafftiden i anstalt i praktiken inte blir föremål för villkorlig frigivning (trots att det teoretiskt sett finns en sådan möjlighet efter
det att fem sjättedelar av straffet avtjänats). Som redogjorts för
under avsnitt 5.3.2 ovan är en av förutsättningarna för beslut om att
hela strafftiden ska avtjänas i anstalt att gärningsmannen anses vara
synnerligen farlig för någon annans liv, hälsa eller frihet. Vid den
frigivningsprövning som görs inför beslut om villkorlig frigivning
anses dock nästan alla som dömts till att avtjäna hela fängelsestraffet i anstalt fortfarande vara synnerligen farliga för någon annans
liv, hälsa eller frihet. Av samma anledning blir de som avtjänar hela
strafftiden i allmänhet inte heller föremål för övervakad frihet på
prov. Andelen återfall i allvarlig brottslighet var relativt hög bland
dem som avtjänat hela strafftiden i anstalt. I allmänhet återföll de
frigivna inom ett år från frigivningen.
Förslaget om kombinationsstraff syftar till att minska återfallsbrottsligheten. Det anses problematiskt att de dömda som konstaterats vara de farligaste för andras liv och hälsa friges helt utan
möjlighet till stöd och kontroll som skulle kunna förbereda dem
för ett liv utan kriminalitet. Genom den övervakningstid som ingår

7

RP 268/2016 rd.
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i kombinationsstraffet avses att få till stånd en progressiv frigivning
som syftar till att främja den dömdes anpassning i samhället.
Övervakningstiden ska innehålla stöd, verksamhet och övervakning som planeras individuellt. Innehållet i övervakningen ska bestämmas utifrån en individuell riskbedömning. Under övervakningstiden ska den dömde vara skyldig att vistas i bostaden under vissa
tider (maximalt nio timmar). Utgångspunkten ska vara att den
dömde ska vara skyldig att övernatta i den bostad som Brottspåföljdsmyndigheten godkänt som bostad. Som bostad kan under
övervakningstiden också godkännas ett ställe där den övervakade
placeras för vård eller rehabilitering. Den övervakade ska också
åläggas skyldighet att delta i möten med övervakaren, verksamhetsprogram, rehabilitering eller att utföra arbete. Verksamheten ska
vara individuellt utformad och syfta till att förbättra den övervakades förutsättningar att leva ett liv utan kriminalitet. Möten med
övervakaren ska dock alltid ingå. Det ska åligga den övervakade att
vara drogfri under verksamhet som hänför sig till verkställigheten
och drogfriheten kan kontrolleras genom drogprov. Den övervakade
får inte vara berusad vid möten med övervakaren eller andra
sammankomster som ingår i påföljden. All användning av narkotika
är förbjudet. Vid beredningen av förslaget övervägdes att införa ett
totalförbud också avseende alkohol. En sådan ordning ansågs dock
inte meningsfull eftersom det kunde antas leda till att övervakningstiden omvandlas till fängelse vid användning av en mycket liten
mängd alkohol trots att övervakningstiden annars löpt klanderfritt.
Den övervakade ska kunna kontrolleras med hjälp av elektronisk
övervakning (fotboja eller liknande) med GPS och GSM-teknik.
Vid kombinationsstraff ska dock inte användas sådan elektronisk
övervakning som installeras i hemmet.
Vid misskötsamhet mot de skyldigheter (brott mot skyldigheterna) som gäller under övervakningen kan den dömde meddelas en
skriftlig varning. Vid mycket lindrig misskötsamhet kan den dömde
ges en muntlig anmärkning. Om den övervakade grovt åsidosätter
sina skyldigheter (grovt brott mot skyldigheterna) ska den övervakade tas i förvar och Brottspåföljdsmyndigheten ska överlämna
ärendet till åklagare som kan väcka talan vid domstol. Om domstol
konstaterar att den övervakade grovt brutit mot sina skyldigheter,
ska domstolen omvandla den icke avtjänade delen av övervakningstiden till ovillkorligt fängelse.
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Enligt den norska straffeloven8 kan fängelse dömas ut på viss tid
från 14 dagar och uppåt (§ 31). Om den tilltalade var under 18 år vid
tidpunkten för brottet krävs särskilda skäl för att döma till fängelse.
Fängelsestraffets längd får i sådant fall inte överstiga 15 år (§ 33).
Livstids fängelse förekommer inte i Norge.
5.4.2

Forvaring

Forvaring innebär intagning i anstalt på obestämd tid. Rätten fastställer en tidsram för straffet som inte bör överstiga 15 år och inte
får överstiga 21 år. För vissa brott med en straffskala på fängelse
om högst 30 år, kan rätten fastställa en tidsram som inte får överstiga 30 år. Om den tilltalade var under 18 år vid tidpunkten för
brottet bör tidsramen inte överstiga tio år och får inte överstiga
15 år. På talan av åklagare kan rätten förlänga den beslutade maximitiden med högst fem år i taget (§ 43 första stycket straffeloven).
Rätten bör också fastställa en nedre gräns, en minstatid för forvaringen (§ 43 andra stycket straffeloven). Vanligen bör denna
nedre gräns inte överstiga tio år. Minimitiden för forvaringen kan
sättas till en tid som inte överstiger 14 år om rätten fastställt en
tidsram som överstiger 15 år. Om rätten fastställt en tidsram som
överstiger 21 år, kan rätten sätt minimitiden för forvaringen till en
tid som inte överstiger 20 år.
I § 40 straffeloven finns de närmare förutsättningarna för forvaringsstraff. Utdömande av forvaringsstraff förutsätter dels att
gärningsmannen har begått eller försökt att begå våldsbrott,
sexualbrott, olaga frihetsberövande, mordbrand eller andra brott
som innebär att annans liv, hälsa eller frihet kränks eller utsätts för
fara, dels att ett tidsbestämt straff inte anses tillräckligt ingripande
för att värna människors liv, hälsa eller frihet. Ytterligare förutsättningar för att döma till forvaring är att brottet är av allvarligt slag
och det finns en närliggande risk för att den tilltalade på nytt kommer att begå ett allvarligt brott mot annans liv, hälsa eller frihet.
8

LOV-2005-05-20-28.
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Forvaring kan även dömas ut vid mindre allvarliga brott av den
karaktär som anges ovan, om den tilltalade tidigare har begått eller
försökt att begå ett allvarligt sådant brott samt om det kan antas
finnas ett nära samband mellan det tidigare och det nya brottet och
risken för ytterligare återfall i sådan brottslighet kan antas vara särskilt överhängande. Om den tilltalade är under 18 år får forvaringsstraff inte dömas ut såvida det inte föreligger extraordinära omständigheter.
5.4.3

Villkorlig frigivning

Bestämmelser om villkorlig frigivning från fängelse finns i §§ 43–45
straffegjennomføringsloven.9 Den norska motsvarigheten till Kriminalvården, Kriminalomsorgen, kan besluta om villkorlig frigivning
när den dömde har avtjänat två tredjedelar av straffet, dock minst
60 dagar. Om särskilda omständigheter talar för det kan villkorlig
frigivning dock ske redan när den dömde har avtjänat halva strafftiden, dock minst 60 dagar. Därutöver finns i norsk rätt en generell
regel enligt vilken en intagen, om särskilda omständigheter talar för
det, kan friges före den tidpunkt då han eller hon annars skulle bli
villkorligt frigiven. Villkorlig frigivning får inte ske om det vid en
sammanvägning av omständigheterna framstår som olämpligt. Vid
bedömningen ska Kriminalomsorgen särskilt beakta den dömdes
uppförande under verkställigheten och om det finns anledning att
anta att den dömde kommer att begå nya brott under prövotiden.
Villkorlig frigivning av förvarsdömda sker enligt reglerna i §§ 44–
47 straffeloven. Förvarsdömda kan bli föremål för villkorlig frigivning efter det att eventuell minimitid för förvaringen löpt ut. Om
någon nedre gräns för förvaring inte fastställts kan den dömde bli
villkorligt frigiven tidigast ett år efter det att förvaringsdomen
vunnit laga kraft. Vid villkorlig frigivning från förvar gäller en prövotid på ett till fem år. Om begäran om villkorlig frigivning avslås kan
villkorlig frigivning åter begäras tidigast ett år efter avslagsbeslutet.
Ansökan om villkorlig frigivning görs av den dömde själv eller
Kriminalomsorgen och prövas av tingsrätten på talan av åklagare.
Om åklagarmyndigheten samtycker till villkorlig frigivning kan be9
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slut om villkorlig frigivning fattas av Kriminalomsorgen (§ 44 straffeloven). För den villkorliga frigivningen kan bestämmas villkor om
bl.a. drogfrihet och behandling (§ 45 straffeloven). Om den dömde
t.ex. missköter de villkor som gäller för den villkorliga frigivningen
eller återfaller under prövotiden kan domstol på talan av åklagare
besluta att den dömde åter ska sättas i förvar eller i förekommande
fall besluta om andra villkor för den villkorliga frigivningen (§ 46
straffeloven).
5.4.4

Prövotid, mötesplikt och särskilda villkor

Efter villkorlig frigivning löper en prövotid fram till dess att det
utdömda fängelsestraffet skulle ha varit helt verkställt (§ 42 straffeloven). Om det bedöms nödvändigt för att genomföra den villkorliga frigivningen på ett säkerhetsmässigt och försvarligt sätt kan
särskilda villkor fastställas för den frigivne (§ 43 straffeloven). Sådana villkor kan avse mötesplikt med Kriminalomsorgen i opåverkat
tillstånd, bostad, behandling, vistelseord, arbete, utbildning eller
restriktioner i fråga om bruk av alkohol eller narkotika eller vem
den frigivne får träffa. Om den villkorligt frigivne överträder de
villkor som fastställts för hans eller hennes livsföring kan det leda
till fastställande av nya villkor om t.ex. anmälningsplikt för polisen
eller Kriminalomsorgen. Om den frigivne därefter på nytt överträder
villkoren kan allmän domstol besluta att den dömde ska återintas i
anstalt för att avtjäna hela eller delar av reststraffet. Detsamma
gäller vid återfall i brott under prövotiden (§ 45 straffeloven).

5.5

Island

5.5.1

Fängelse

Enligt den isländska strafflagen10 kan fängelse dömas ut på livstid
eller på viss tid mellan 30 dagar och 16 år. Den som var under 18 år
vid gärningstillfället får inte dömas till strängare straff än fängelse i
åtta år.
10

Nr 19 1940.
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Villkorlig frigivning

Regler om villkorlig frigivning finns i den isländska verkställighetslagen11 (artiklarna 80–82).
När den dömde har verkställt två tredjedelar av strafftiden avgör
fängelsestyrelsen om han eller hon ska friges villkorligt. Om särskilda omständigheter talar för det får villkorlig frigivning beslutas
när halva strafftiden har avtjänats. Villkorlig frigivning bör dock
inte ske om det bedöms olämpligt på grund av den dömdes förhållanden. För villkorlig frigivning förutsätts att den dömde är försäkrad lämpligt uppehälle och arbete eller annat underhåll samt att
han eller hon accepterar att följa de villkor som ställs för frigivningen. För dömda som var 21 år gamla vid gärningstillfället kan
villkorlig frigivning aktualiseras efter det att en tredjedel av strafftiden förflutit under förutsättning att han eller hon under tiden i
anstalt varit skötsam och tagit emot lämplig behandling för eventuellt missbruk.
Villkorlig frigivning får inte ske från sådant ovillkorligt fängelsestraff som utgör del av en s.k. kombinationsdom. Inte heller får
villkorlig frigivning ske från förvandlingsstraff för böter.
5.5.3

Prövotid, övervakning och särskilda villkor

Den villkorliga frigivningen förenas med en prövotid som får uppgå
till högst tre år, eller fem år om den resterande strafftiden överstiger tre år.
För den villkorliga frigivningen kan uppställas villkor om att den
dömde ska stå under övervakning och kontroll under hela eller del
av prövotiden. Även andra villkor kan uppställas, såsom t.ex. rörande
vistelseort, arbete, utbildning, behandling, vem den frigivne får träffa,
restriktioner i fråga om alkohol eller narkotika (artikel 81). Om
den frigivne inte följer de villkor som uppställts för hans eller hennes
livsföring kan det leda till ändrade villkor eller till att den dömde
återintas i anstalt för att avtjäna återstoden av reststraffet. Vid återfall i brott under prövotiden ska domstolen fastställa ett gemensamt ovillkorligt straff, som omfattar såväl reststraffet som straffet
för den nya brottsligheten (artikel 83).
11

Nr 15/2016.
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Regler om villkorlig frigivning återfinns i den tyska strafflagen,
Strafgesetzbuch (StGB). I Tyskland kan fängelse utdömas på livstid
eller viss tid mellan en månad till 15 år (§ 38 StGB). Fängelsestraff
kortare än sex månader ska ådömas endast om det finns särskilda
omständigheter. Dessa ska vara hänförliga till gärningen eller till
gärningsmannen, och göra det absolut nödvändigt att döma ut ett
fängelsestraff för att antingen utöva inflytande på denne eller av
allmänpreventiva skäl. I de fall fängelsestraff inte döms ut ska i stället
böter väljas som påföljd (§ 47 StGB).
5.6.2

Säkerhetsförvar

Ett ådömt fängelsestraff ska i vissa fall fullgöras i säkerhetsförvar
(Sicherungsverwahrung, § 66 StGB). Den dömde ska då ha dömts
för ett uppsåtligt brott till ett fängelsestraff som är längre än två år.
Dessutom ska det aktuella brottet ha varit riktat mot liv eller hälsa,
den personliga friheten eller den sexuella självbestämmanderätten.
Brottet kan även ha varit riktat mot andra intressen, men då krävs
att det haft ett straffvärde över tio år. Säkerhetsförvar kan också
aktualiseras vid vissa kvalificerade återfall. Den dömde ska då ha
dömts till fängelse minst ett år minst två gånger tidigare, eller ha
tillbringat minst två år i fängelse eller förvar tidigare. Dessutom ska
gärningsmannen av domstolen bedömas som farlig på grund av sin
benägenhet att återfalla i allvarliga brott. En generell grundförutsättning för att få använda sig av förvar i syfte att inkapacitera särskilt farliga personer är att användningen står i proportion till det
begångna eller det befarade brottets allvar och till hur farlig den
dömde är för samhället (§ 62 StGB).
Om tiden för förvaring inte har fastställts i domen, eller tiden
inte ännu har löpt ut, ska förvaringen övergå i övervakning (Bewährung) när det kan förväntas att den förvarade inte kommer att
återfalla i väsentliga rättsvidriga dåd. Den frigivne ställs i dessa fall
alltid under övervakning. Så kan också ske om vård inte kan erbjudas och förvaringens syfte därmed förfelats. Efter att tio år av förvaring har passerat ska förvaringen upphöra och frigivning ske om
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risk för återfall i allvarliga brott som skadar offren svårt kroppsligt
eller själsligt saknas. Även i dessa fall står den frigivne alltid under
övervakning. Slutligen ska den förvarade friges när den maximalt
föreskrivna tiden har passerats, och också i dessa fall är övervakning obligatorisk. Domstolen kan närsomhelst pröva om det är dags
för Bewährung, men måste ompröva frågan en gång om året när det
gäller förvaring. Domstolen ska återkalla ett beslut om frigivning
bl.a. om den dömde återfaller i brott under övervakningstiden, allvarligt och upprepat åsidosätter instruktioner som denne ålagts,
eller upprepat missköter kontakten med övervakaren eller övervakningsmyndigheten (§ 67 StGB).
5.6.3

Villkorlig frigivning

Domstolen ska bevilja villkorlig frigivning (Bewährung) under en
prövotid om tre förutsättningar är uppfyllda. För det första ska två
tredjedelar, dock minst två månader, av det ådömda straffet ha
avtjänats. För det andra måste frigivning kunna motiveras utifrån
hänsyn till allmänhetens säkerhetsintressen och för det tredje måste
den dömde ge sitt samtycke.
När domstolen avgör om villkorlig frigivning ska beviljas ska
den särskilt beakta den dömdes personlighet, hans eller hennes levnadshistoria, omständigheterna kring gärningen, vilket skyddsintresse
som riskerar att skadas vid eventuellt återfall, den dömdes beteende
under straffets avtjänande, hans eller hennes levnadsförhållanden
och de effekter som den tidiga frigivningen kan förväntas ha på
honom eller henne.
Det finns också en möjlighet för domstolen att i vissa fall bevilja
villkorlig frigivning redan efter det att halva tiden, dock minst sex
månader, av ett tidsbestämt fängelsestraff har avtjänats. För att
regeln ska aktualiseras krävs för det första att de förutsättningar
som beskrivits ovan är uppfyllda. För det andra krävs antingen att
den dömde avtjänar sitt första fängelsestraff och att det inte överstiger två år, eller att det vid en samlad bedömning av den brottsliga
gärningen, den dömdes personlighet och dennes utveckling under
straffets avtjänande står klart att särskilda omständigheter föreligger (§ 57 StGB).
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I Tyskland sker villkorlig frigivning även från livstidsstraff.
Förutsättningarna är att 15 år av straffet har avtjänats, att den dömdes
skuld inte är så svår att den påkallar fortsatt avtjänande i anstalt och
att beslutet kan rättfärdigas med hänsyn till allmänhetens säkerhetsintressen samt att den dömde samtycker. Prövotiden ska vid
frigivning från livstidsstraff alltid vara fem år (§ 57 och 57 a StGB).
5.6.4

Prövotid, övervakning och särskilda villkor

Vad gäller prövotid, övervakning och särskilda villkor under villkorlig frigivning sammanfaller reglerna i stora delar med de regler
som gäller vid villkorlig dom och skyddstillsyn.
Prövotiden (Bewährung), får aldrig vara kortare än straffåterstoden, och ska fastställas av domstolen till en tid av minst två år
och längst fem år. Fram till dess att strafftiden löpt ut kan tiden
reduceras till minimum eller förlängas till maximum (§ 56 a StGB).
Om den dömde har avtjänat minst ett år av sitt straff innan
villkorlig frigivning beviljas ska domstolen som huvudregel ställa
honom eller henne under övervakning under hela eller en del av
prövotiden (§ 57 Abs. 3 StGB). Det är en övervakare som ansvarar
för övervakningen och dennes uppgift är att bistå och ta hand om
den dömde. I de fall domstolen bestämt så ska övervakaren se till
att meddelade villkor och instruktioner, samt i förekommande fall
löften, följs respektive infrias, och vid bestämda tillfällen meddela
domstolen hur det går. Vid allvarliga eller upprepade avvikelser ska
övervakaren meddela detta till domstolen.
Domstolen kan föreskriva villkor som gäller för den villkorligt
frigivne i syfte att gottgöra den brottsliga gärningen. Villkoren får
inte vara orimliga. De villkor som kan åläggas den dömde är:
1. att efter bästa förmåga försöka minska den skada som orsakats
av den brottsliga gärningen;
2. att betala en summa pengar till en välgörenhetsorganisation
(gemeinnützigen Einrichtung), om detta är lämpligt med tanke
på gärningen och gärningsmannens personlighet;
3. att på annat sätt tjäna den gemensamma nyttan eller
4. att betala en summa pengar till statskassan.
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Om den dömde erbjuder sig att göra sådant som gottgör skadan
ska domstolen avstå från att uppställa särskilda villkor om det kan
förväntas att den dömde kommer att göra det han eller hon erbjudit sig att göra (§ 56 b StGB).
Därutöver ska domstolen utfärda villkor som gäller för den frigivne under prövotiden, om sådan hjälp behövs för att undvika
återfall. Inte heller i denna del får några orimliga krav ställas. Det
kan till exempel vara en skyldighet att följa särskilda villkor avseende bostad, utbildning, arbete, fritid eller finansiella frågor. Domstolen kan också föreskriva att den dömde vid bestämda tider ska
rapportera till domstolen eller någon annan myndighet. Det kan
också föreskrivas att den dömde inte får umgås med, anställa, utbilda
eller inhysa personer som medför en risk för återfall i brott. Den
dömde kan också förbjudas att ta befattning med sådant som medför en ökad risk för återfall i brott. Vård i olika former kan föreskrivas, liksom skyldighet att under en viss tid uppehålla sig på
lämpligt hem eller institution, men i dessa fall krävs den frigivnes
samtycke. Även här gäller att domstolen kan underlåta att föreskriva villkor om den dömde lovar att göra på visst sätt och det kan
förväntas att den dömde håller vad som lovats (§ 56 c StGB).
Domstolen kan också retroaktivt fatta nya beslut, ändra redan fattade
beslut eller upphäva beslut som har att göra med villkor, instruktioner och övervakning (§ 56 e StGB).
I vissa fall ska beslutet om villkorlig frigivning återkallas. För
det första i fall då den dömde begår nytt brott under prövotiden.
För det andra vid upprepade och allvarliga åsidosättanden av meddelade instruktioner eller undandragande från övervakning, om det
därigenom finns anledning att befara återfall. För det tredje vid
upprepade och allvarliga åsidosättanden av uppställda villkor (§ 56 f
Abs. 1 StGB).
Domstolen ska dock avstå från att återkalla den villkorliga
frigivningen när det är tillräckligt att föreskriva ytterligare villkor
eller instruktioner, till exempel att ställa den dömde under övervakning, eller att förlänga övervakningen.
Domstolen ska också återkalla den villkorliga frigivningen om
det visar sig att den dömde begått brott i tiden mellan den fällande
domen och beslutet om frigivning. Det krävs dock att domstolen
hade nekat tidig frigivning om den hade haft vetskap om det nyupptäckta brottet (§ 57 Abs. 5).
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Pågående lagstiftningsarbete

Såvitt kunnat utrönas har inget av de lagstiftningsärenden som påbörjats de senaste två åren vid det tyska justitiedepartementet någon
bäring på de frågor som är föremål för granskning i detta lagstiftningsärende.

5.7

England

5.7.1

Fängelse och internering

I England kan fängelse ådömas på livstid eller obestämd eller bestämd tid. Reglerna om villkorlig frigivning (release on licence, parole)
är olika beroende på vilket typ av straff som är aktuellt. Reglerna
om villkorlig frigivning har ändrats vid ett antal tillfällen de senaste
åren, varför åtminstone tre regelverk tillämpas parallellt beroende
av brottsdatum. I denna text behandlas huvudsakligen de regler
som gäller i dag.
Vid mord är påföljden i England alltid livstidsstraff i form av ett
mandatory life sentence, vilket innebär fängelse på livstid i absolut
mening. Det finns ingen möjlighet att villkorligt friges från ett
sådant straff. Vid vissa andra mycket allvarliga brott, som försök till
mord, beväpnade rån och våldtäkt, kan straffet också bestämmas till
livstid, dock med möjlighet till villkorlig frigivning (discretionary life
sentence). Före år 2012 gällde detta också vid interneringspåföljden
indeterminate sentence of imprisonment for public protection, IPPsentence, enligt regler som trädde i kraft april 2005, men avskaffades
år 2012. Denna påföljd kunde användas vid allvarliga våld- och sexualbrott, begångna av de gärningsmän som av domstolen bedömdes
vara farliga för allmänheten på grund av att de riskerade att återfalla
i allvarlig brottslighet (dangerous offender). I båda dessa fall är påföljden tidsobestämd och består av två delar. Domstolen fastställer
inget slutdatum, utan i stället en minimitid om minst två år (the
tariff) som måste avtjänas innan ett organ, the Parole Board, kan
pröva om den dömde kan friges villkorligt. Så får endast ske när den
dömde inte längre utgör en fara för allmänheten. Om villkorlig frigivning inte kan beviljas avtjänas ytterligare tid i fängelset. I båda
dessa fall gäller att den frigivne är under licence minst tio år.
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Villkorlig frigivning

Grundläggande bestämmelser om villkorlig frigivning (release on
licence) finns i Criminal Justice Act (CJA) 2003, section 12 chapter 6.
Kompletterande bestämmelser finns bl.a. i Criminal Justice and
Court Services Act 2000 samt Offender Rehabilitation Act 2014.
Villkorlig frigivning ska ske så snart en viss period (the requisite
custodial period) har passerat. Vid strafftider om 12 månader eller
mer är den bestämda perioden halva strafftiden. Obligatorisk villkorlig frigivning sker således i dessa fall efter hälften av den avtjänade strafftiden.
Vid strafftider under 12 månader (som då uttrycks i veckor:
lägst 28 och högst 52) gäller i stället att domstolen, i domen, ska
fastställa en period i slutet av strafftiden under vilken villkorlig
frigivning ska ske. Perioden bestäms regelmässigt till halva strafftiden, varför det också vid de kortare strafftiderna är huvudregel att
villkorlig frigivning sker efter halva strafftiden.
I båda dessa fall sker frigivningen automatiskt, utan inblandning
av en Parole Board. Den frigivne är under licence till dess att den
ådömda strafftiden har löpt ut.
Det finns också en möjlighet att bevilja villkorlig frigivning tidigare än vad som beskrivits ovan: någon gång under en period om
135 dagar före det att den ovan beskrivna perioden har avtjänats.
Likaså finns möjlighet att, efter samråd med Parole Board, villkorligt frige av ömmande skäl (compassionate grounds).
5.7.3

Prövotid, övervakning och särskilda villkor

Före år 2015 ställdes endast de som dömts till fängelse 12 månader
eller längre under övervakning, men efter en lagändring (Offender
Rehabilitation Act 2014) ställs alla som har begått brott efter den
1 februari 2015 under övervakning när de friges villkorligt. Detta
gäller alltså oavsett strafflängd. Övervakningen varar dock maximalt
under 12 månader vid strafftider under 2 år, och den inträder efter
det att strafftiden och därmed också tiden under licence har löpt ut.
För strafftider över 12 månader kan dessutom villkor föreskrivas
under prövotiden. De villkor som kan föreskrivas är antingen standardiserade (standard conditions) eller individuella (additional conditions). De förstnämnda gäller alltid och som exempel kan nämnas
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skyldighet att leva skötsamt, inte begå brott, hålla kontakten med
övervakaren och följa dennes instruktioner, låta denne hälsa på i
ens hem, arbeta med ett jobb som är godkänt av övervakaren och
inte resa från England utan tillstånd. De mer individuella villkoren
är tydligare kopplade till att möjliggöra effektiv riskhantering i det
enskilda fallet, och de måste vara såväl nödvändiga som proportionerliga. Det kan till exempel röra sig om elektronisk övervakning
(fotboja), drogkontroller, skyldighet att bo eller vistas på en viss
plats eller att delta i ett behandlingsprogram av något slag. Sexualbrottslingar kan meddelas särskilda villkor.
Den som villkorligt frigivits efter ett fängelsestraff om minst
2 år kan återintas i fängelse under 14 dagar vid återfall eller om de
uppställda villkoren inte följs. Beroende på omständigheterna kan
det dock räcka med en varning. En varning kan bara delas ut två
gånger: vid den tredje rapporterade misskötsamheten sker alltid återintagning i anstalt och den villkorliga frigivningen (licence parole)
dras in. Ett annat sätt att möta misskötsamhet är att föreskriva om
ytterligare villkor. För att friges igen efter ett återintagande krävs
att the Parole Board beslutar om det. Så ska ske när den dömde inte
längre riskerar att skada allmänheten och det kan antas att villkoren
kommer att följas denna gång. För de korttidsdömda gäller i stället
vid misskötsamhet att domstolen kan döma ut böter, besluta om
obetalt arbete, eller som yttersta sanktion, återinta den frigivne i
anstalt i 14 dagar.
5.7.4

Pågående lagstiftningsarbete

Just nu pågår ett mycket omfattande reformarbete avseende fängelsesystemet i England, och det berör många av de frågor som är föremål för granskning i detta lagstiftningsärende.
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5.8

USA

5.8.1

Fängelse

På delstatsnivå har någon form av övervakad frigivning från fängelse
(parole) funnits i USA sedan 1830-talet. På federal nivå infördes
parole år 1910.
I USA kan fängelse utdömas på livstid eller på obestämd eller
bestämd tid. Dödsstraff förekommer också i ett antal delstater. Vid
vissa livstidsstraff för vissa brott, till exempel mord, finns i en del
stater ingen möjlighet till frigivning. Beroende på om den dömde
har brutit mot federal lag (title 18 i Code of Laws of the United States
of America) eller delstatslag, placeras denne antingen i ett federalt
fängelse eller ett delstatsfängelse. Fram till år 1987 såg möjligheterna
till parole olika ut beroende på vilket system den dömde hamnade i,
men numera tycks systemen vara relativt lika.
5.8.2

Villkorlig frigivning

I USA kan fängelsedömda friges på i princip tre olika sätt utöver
nåd och liknande institut (commutation of sentence och pardon).
Det första är frigivning när hela strafftiden är avtjänad. I dessa fall
ställs den frigivne inte under övervakning, underkastas inga villkor
och erbjuds inte heller något stöd. Straffet är avtjänat i sin helhet i
anstalten och den dömde är helt fri vid frigivning.
Det andra sätt på vilket den dömde kan friges är att den anstalt
där den dömde är intagen initierar discretionary release hos aktuell
frigivningsmyndighet när den dömde anses vara redo för ett liv i
frihet. Detta sker inte sällan regelmässigt efter att ett antal månader
eller en viss procentsats av det ådömda straffet har avtjänats, men
exakt när beror på vilken typ av brott som begåtts. Det kan också
vara så att domstolen i domen har bestämt ett datum som är det
tidigaste vid vilket den dömde kan friges (parole eligibility date).
Detta system finns i de stater som inte fullt ut har övergett de
tidsobestämda straffen. Det är då alltjämt en frigivningsmyndighet
(parole board), som fattar beslut om och när frigivning kan ske.
Myndigheten använder i de flesta fall statistiska metoder för att
fatta sitt beslut, och den dömdes tidigare brottslighet står i fokus.
Hänsyn tas också till det aktuella brottet samt till personliga om-
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ständigheter som ålder och utbildning. Även beteendet under anstaltsvistelsen kan beaktas. Den dömde klassificeras utgöra en hög, medelhög, medium eller låg risk för samhället. Frigivningen är i dessa fall
inte sällan kombinerad med vissa krav: till exempel kan den frigivne
åläggas restriktioner gällande var denne får vistas, med vilka denne
får umgås, var denne får bo och var denne får köra sin bil.
Det tredje sätt på vilket den dömde kan friges är att den dömde
lämnar fängelset under mandatory early release. Detta är möjligt såväl på federal nivå som i de stater som har övergett de tidsobestämda
straffen. Den dömde friges i dessa fall i princip regelmässigt då en
viss minimitid, som är uttryckt i lag, har avtjänats. Avtjänandetiden
är således helt avgörande för när frigivning sker. Systemet kallas i
vissa stater ”85-procent-regeln” eftersom det inte sällan är så att
den dömde har avtjänat 85 procent av den ådömda strafftiden innan
frigivning sker. Det går till så att anstalten informerar den myndighet (parole board) som ansvarar för frigivning att den dömde har
avtjänat den lagstadgade minimitiden, och efter en utfrågning (parole
hearing) startar den övervakade frigivningen. Det finns alltid en möjlighet för myndigheten att vägra frigivning i de fall då den dömde
anses utgöra en risk för samhället på grund av sin återfallsbenägenhet.
I vissa stater och på federal nivå finns också supervised release.
Supervised release skiljer sig från parole eftersom det är ett tillägg
till det ursprungliga straffet – det rör sig alltså inte om att en del av
strafftiden avtjänas i det fria – utan om övervakning efter det att
hela strafftiden är avtjänad. Maximalt en tredjedel av den ursprungliga strafftiden kan läggas till.
I flera stater i USA finns också bestämmelser om good-time. De
innebär i korthet att gott uppförande under straffets verkställande i
fängelset kan leda till att strafftiden avkortas.
5.8.3

Prövotid, övervakning och särskilda villkor

För de som friges under någon form av övervakning gäller vissa
standardvillkor som staten uppställer – ofta desamma som ställs på
de som dömts till skyddstillsyn (probation). Villkoren kan kompletteras om den frigivne har speciella behov. Bland några av de villkor
som den frigivne ofta är skyldig att följa kan följande nämnas:
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1. den frigivne är skylig att inom 24 timmar efter frigivningen anmäla
sig till sin övervakare (parole officer),
2. att befinna sig på en bestämd geografisk plats,
3. att söka och behålla arbete,
4. att söka tillstånd innan byte av boende eller arbete,
5. att inte bära skjutvapen eller andra vapen,
6. skriva rapport varje månad,
7. inte använda droger eller alkohol och
8. betala 40 dollar varje månad.
Många delstater föreskriver särskilda ingripande villkor för de som
begått sexualbrott, till exempel att de inte får besöka områden där
många barn vistas, som skolgårdar, och att de ska delta i särskild
terapi.
Övervakningen pågår typiskt sett, såväl på federal som delstatsnivå, under en tid om sex månader till sju eller fler år. Det är dock
mycket stor variation mellan delstaterna. Övervakningsperiodens
längd beror därför på delstaten samt vilken typ av brott som begåtts – allvarliga våldsbrott kan leda till mycket långa övervakningstider. I de stater där mandatory release används lämnar den dömde
ofta fängelset efter att två tredjedelar av strafftiden är avtjänad, och
då pågår övervakningen under resterande tredjedel. Övervakningen
förkortas aldrig, däremot kan den dömdes beteende leda till att den
frigivne återintas i fängelset eller till en förlängning av övervakningstiden.
5.8.4

Åtgärder vid misskötsamhet

Vid återfall i allvarliga brott under prövotiden kan den frigivne återintas i anstalt. Övervakaren underrättar då domstolen som utfärdar
en arresteringsorder för den frigivne, som får stanna i anstalten till
dess att frågan är avgjord. Det sker ingen frigivning mot borgen i
dessa lägen, annat än i ett fåtal stater. I dessa fall hör the parole
board den frigivne igen, och avgör därefter om denne ska återgå i
frihet under övervakning eller återintas i anstalt. Hela eller delar av
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den återstående strafftiden kan komma att avtjänas på anstalt innan
en andra parole kommer till stånd. Gällande detta är variationerna
mellan delstaterna stor. Om brottet är mindre allvarligt kan i stället
en slags bot (a citation) utfärdas, och den frigivne måste närvara vid
ett förhör. Ett ytterligare alternativ är om en övervakare ser ett brott
begås – då kan en så kallad summary arrest utfärdas, vilket verkar vara
ett slags omhändertagande i avvaktan på domstolens prövning.

123

6

Den statistiska bilden

6.1

Inledning

Som en bakgrund till utredningens uppdrag att överväga om hög
risk för återfall i allvarlig brottslighet (allvarliga våldsbrott, allvarliga sexualbrott och allvarliga brott som begås som ett led i en
organiserad brottslighet) ska beaktas som skäl mot villkorlig frigivning redogörs nedan dels övergripande för vad som är känt om
omfattningen och utvecklingen av sådan brottslighet i Sverige, dels
för statistiken över återfall i allvarlig brottslighet.
Redogörelsen för den statistiska bilden beträffande förekomsten
av allvarlig brottslighet i detta kapitel är baserad på Brottsförebyggande rådets rapport 2017:5, Brottsutvecklingen i Sverige fram till
år 2015.
Redogörelsen för statistiken över återfall är baserad dels på Brås
officiella statistik avseende återfall i brott för 2010, dels särskilda
uttag som Brå har bistått utredningen med. I avsnittet som avser
återfall i brott redogörs också för Kriminalvårdens statistik över återfallsbrottsligheten.

6.2

Brottsutvecklingen avseende allvarlig
brottslighet

Merparten av de analyser av brottsutvecklingen som genomförs
försöker fånga utvecklingen över breda brottsområden. Den metod
som kommit att dominera är att använda frågeundersökningar till
stora urval av befolkningen och systematiskt fråga dem om vilka
brott de drabbats av, där två viktiga datakällor är Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och Skolundersökningen om brott (SUB). Det är den allvarliga brottslig-
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heten som står i fokus för detta utredningsuppdrag. Sådan brottslighet kan i viss, men ändå i mindre, utsträckning studeras genom
frågeundersökningar. Analyserna är ofta hänvisade till att baseras
på uppgifter från själva reaktionerna på den brottslighet som
upptäcks och hanteras av rättsväsendet. Problemet som analytikerna
då ställs inför är att uppgifterna i grunden snarare mäter förekomsten av samhällets motinstatser mot den allvarliga brottsligheten, än själva förekomsten av den faktiska allvarliga brottsligheten.
Sammantaget innebär det här att den säkerställda kunskapen om
den allvarliga brottslighetens närmare nivåer och utveckling i flera
viktiga avseenden inte är fastställd. Det finns dock vissa viktiga
iakttagelser att redogöra för.
6.2.1

Dödligt våld

Dödligt våld tillhör de allvarligaste brotten i samhället. I den allmänna statistiken över brottskategorin dödligt våld ingår fullbordade
mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Till skillnad från många andra brottstyper anses inte det s.k. mörkertalet
utgöra ett betydande problem för kartläggningen av brottsutvecklingen i fråga om dödligt våld.1
För att kunna redovisa tillförlitlig statistik över dödligt våld tar
Brå årligen fram särskild statistik över konstaterade fall av dödligt
våld i Sverige. Statistiken består av de fall av dödligt våld som upptäckts och anmälts till de brottsutredande myndigheterna. I den särskilda redovisningen avses med dödligt våld fullbordade mord,
dråp, och barnadråp. Fall som av rättsväsendet bedömts som nödvärn undantas. Med konstaterade fall avses anmälda brott om dödligt våld där man kunnat konstatera att det med stor sannolikhet är
dödligt våld som är dödsorsaken. I statistiken ingår endast fall där
gärningen har begåtts i Sverige och anmälts till polisen eller annan
brottsutredande myndighet. Med fall avses här unika individer som
har fallit offer för dödligt våld.
Den särskilda statistiken över konstaterade fall av dödligt våld
har tagits fram sedan 2002. Diskrepansen mellan antalet anmälda
1

Ett visst mörkertal finns dock också rimligen beträffande dödligt våld. I statistiken nämns
t.ex. försvunna personer och arrangerade olyckor.
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och faktiska brott om dödligt våld har ökat över tid. Statistiken
över konstaterade fall av dödligt våld har under åren 2002–2015
varierat mellan 68 och 112 fall per år.
Tabell 6.1
År

Konstaterade fall av dödligt våld, åren 2002–2015

Konstaterade fall av dödligt våld

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

98
81
102
83
91
111
82
93
91
81
68
87
87
112

Källa: Brå.

Sedan 2011 redovisas i statistiken över konstaterade fall av dödligt
våld hur många fall skjutvapen använts. År 2015 användes skjutvapen i 29 procent (33 fall) av de konstaterade fallen av dödligt
våld. Det var en något mindre andel än under föregående år då
skjutvapen använts i 32 procent av fallen (28 fall). De senaste fem
åren har andelen fall där skjutvapen använts vid dödligt våld ökat.
Under 1990- och 2000-talen användes skjutvapen i omkring 20 procent av fallen.2

2

Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014. En beskrivning av utvecklingen med särskilt fokus
på skjutvapenvåldet. Brå Rapport 2015:24.
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Figur 6.1

Konstaterade fall av dödligt våld och skjutvapen 2011–2015
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När det gäller utvecklingen av dödligt våld finns det anledning att
lyfta fram att konflikter i den kriminella miljön är en typ av dödligt
våld som andelsmässigt har ökat under de senaste åren. Det handlar
exempelvis om oförätter och konkurrens i samband med narkotikaförsäljning, utpressningsverksamhet eller illegal indrivning av
skulder, eller om reaktioner på förolämpningar och hot, där gärningsmannen fått sin status i det kriminella umgänget utmanad. Den
ökade andelen dödligt våld med skjutvapen är framför allt hänförlig
till kriminellt relaterade konflikter.
6.2.2

Misshandelsbrott

Enligt NTU utsattes 2015 omkring en halv procent av befolkningen (ca 40 000 personer) för misshandel som var så allvarlig att
de sökte vård för skador. Nivån har minskat något sett i ett
tioårsperspektiv. Det är dock inte möjligt att direkt relatera allvarlighetsgraden i NTU till gradindelningen i brottsbalken eller i den
officiella kriminalstatistiken. Kriminalstatistiken avseende misshandel
omfattar samtliga misshandelsbrott, dvs. såväl misshandel av normalgraden och ringa brott enligt 3 kap. 5 brottsbalken, som grov
och synnerligen grov misshandel enligt 3 kap. 6 § brottsbalken.
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I begreppet misshandelsbrott ingår sålunda allt från mindre allvarliga gärningar som orsakat endast lindriga skador till mycket våldsamma gärningar med skjutvapen, kniv eller annat tillhygge som
orsakat stor skada hos offret. Påföljderna för misshandelsbrott är
också mycket varierande. Straffskalorna sträcker sig från böter för
ringa misshandel till fängelse i tio år för synnerligen grovt brott.
Trots att offerundersökningar och sjukhusdata pekar på en minskad
utsatthet för misshandel, har antalet anmälda misshandelsbrott
ökat kraftigt, med totalt omkring 45 procent mellan 2000 och 2015.
När det gäller utvecklingen av allvarligare misshandelsbrott kan
noteras att det under 2000-talet skrevs in i genomsnitt knappt
2 400 personer årligen på sjukhus på grund av skador som orsakats
av misshandel eller ännu grövre våldsbrott. Det är fråga om relativt
allvarliga skador som inneburit att patienten fått en sängplats på
avdelning och inte bara tagits emot av öppen- eller akutvården. I en
majoritet av fallen har det varit fråga om frakturer och hjärnskakningar. Omkring 13 procent av fallen har avsett kniv- och skottskador. Medan antalet personer som skrivits in med knivskador
legat någorlunda konstant med omkring 260 fall per år under 2000talet för att sedan minska under de senaste åren, har antalet inskrivna med skottskador fördubblats under åren 2010–2014 jämfört
med åren 2000–2004, från i genomsnitt 26 personer per år till i
genomsnitt 54 personer per år. Brå har studerat antalet skjutningar
2006 och 2014 och konstaterat en ökning mellan de två åren, en
ökning som var hänförlig till socioekonomiskt svaga områden.
6.2.3

Rån

NTU indikerar att knappt en procent av befolkningen årligen utsätts för rån och att det i en knapp tredjedel av fallen uppges ha
förkommit fysiskt våld (slag, sparkar eller annat fysiskt våld).
Nivån har varit förhållandevis stabil sett i ett tioårsperspektiv. Inte
heller för rån går det att översätta allvarighetsgraden i resultaten
från NTU till motsvarande gradindelningen i brottsbalken eller i
kriminalstatistiken. Kriminalstatistiken över rån omfattar rån och
grovt rån. Ett antal kategorier av rån redovisas särskilt i statistiken
utifrån typ av brottsobjekt eller brottsoffer som brottet riktats
mot. Eftersom i princip alla bank- och värdetransportrån, liksom
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en stor andel av butiksrånen, anmäls till polisen antas mörkertalet
vara litet för dessa typer av rån. Offerundersökningar tyder dock på
att rån mot privatpersoner anmäls mer sällan och mörkertalet för
denna typ av rån är därför betydligt högre än för andra typer av rån.
Det totala antalet anmälda rån har legat på en förhållandevis
jämn nivå under 2000-talet. Under de senaste två åren har det skett
en viss minskning. Rån mot värdetransporter har, liksom bankrån,
minskat under perioden med undantag för en ökning 2008. Under
2015 anmäldes 23 bankrån och 11 rån mot värdetransporter.
En studie visar att inslaget av våld är väsentligt högre beträffande anmälda rån än beträffande rån som rapporteras i offerundersökningar. Vid polisanmälningar är det snarare regel än undantag
att det förekommit våldinslag vid rånen. Enligt NTU förekom
kniv, skjutvapen eller annat tillhygge i drygt en fjärdedel av rånen
under åren 2013–2015. Det vanligaste vapnet var kniv (16 procent),
andra typer av tillhyggen som t.ex. batong uppgavs ha använts i
sex procent av fallen. I fyra procent av fallen uppgavs att skjutvapen
förekommit.
6.2.4

Sexualbrott

När det gäller sexualbrottslighetens utveckling de senaste åren pekar
olika statistiska källor i olika riktning. Från att den självrapporterade
utsattheten för sexualbrott i NTU under en längre period legat på
en relativt jämn nivå, har en ökning kunnat observeras under de
senaste tre åren. Antalet polisanmälda sexualbrott har dock visat en
annan trend. Från en relativt kontinuerlig ökning har antalet
anmälningar slutat öka de senaste åren. I absoluta tal har antalet
anmälningar, antalet misstänkta, antalet (och andelen) personuppklarade sexualbrott och antalet lagförda sexualbrott dock ökat
markant under 2000-talet. Det handlar för de flesta måtten om mer
än en fördubbling under 15 års tid.
Självrapporterad utsatthet anses generellt sett vara en mer tillförlitlig källa för att studera brottsutvecklingen över tid. Det anses
samtidigt inte rimligt att den verkligen brottsnivån förändras
drastiskt från ett år till ett annat. Det har enligt registeruppgifter
från sjukvården inte skett någon ökning i antalet personer som sökt
vård till följd av sexuella övergrepp. Mot bakgrund av det anförda
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anses det därför, förutom en faktisk ökning, finnas ytterligare
förklaringar som ökad uppmärksamhet kring sexualbrottsfrågor.
Samtidigt bör framhållas att det antas finnas ett omfattande mörkertal
när det gäller sexualbrott. Av dem som under perioden 2005–2015 i
NTU uppgett att de utsatts för sexualbrott har i genomsnitt 13 procent uppgett att de anmält händelsen till polis.
Vid bedömningen av brottsutvecklingen beträffande sexualbrotten
måste också beaktas att en ny sexualbrottslagstiftning trädde i kraft
den 1 april 2005. Genom den nya regleringen kom bl.a. vissa gärningar som tidigare rubricerats som sexuellt utnyttjande att rubriceras som våldtäkt. I statistiken har effekterna av lagstiftningen
slagit igenom på så vis att antalet anmälda brott avseende sexuellt
tvång och sexuellt utnyttjande minskade åren närmast efter den nya
regleringen, medan antalet anmälda våldtäkter ökade. Sexualbrottslagstiftningen skärptes återigen 2013 bl.a. genom att våldtäktsbrottet
utvidgades till att också omfatta de fall där offret reagerat med
passivitet.
Figur 6.2

Antal anmälda våldtäkter och sexuellt tvång och sexuellt
utnyttjande m.m., åren 2006–2015
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Återfall i brott

Återfallsstatistiken har som primärt syfte att ge en övergripande
bild av nivån, strukturen och utvecklingen av registrerade återfall i
brott i Sverige. All brottslighet som sker i samhället kommer dock
inte till rättsväsendets kännedom, och det är endast för en del av
den brottslighet som upptäcks och anmäls som man kan binda en
gärningsperson till brottet genom en lagföring. I återfallsstatistiken
ingår endast den brottslighet som kunnat konstateras genom en
lagföring, och det är viktigt att komma ihåg att statistiken därför
inte ger en bild av alla återfall i brott som sker i samhället.
I Brås statistik över återfall i brott utgör den studerade populationen samtliga personer som under ett kalenderår frigivits från
anstalt, skrivits ut från sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk
vård, avslutat intensivövervakning med elektronisk kontroll (s.k.
fotboja) eller erhållit andra påföljder genom lagakraftvunnen dom
eller beslut av åklagare. Dessa händelser kallas i statistiken ingångshändelser. Alla typer av lagföringar ingår dock inte i återfallsstatistiken som ingångshändelser. Lagföringar som endast omfattar brott
med penningböter i straffskalan har exkluderats, eftersom de bedöms vara mindre intressanta att följa upp. Inte heller ingår ordningsbotsförelägganden.
Endast personer som är folkbokförda i Sverige den 31 december
respektive referensår inräknas i populationen med ingångshändelser.
Personer som avlidit under uppföljningsperioden ingår i populationen
fram till dess att de har avlidit.
Ingångshändelserna följs upp för återfall i nya lagförda brott, så
kallade återfallshändelser. En återfallshändelse motsvarar ett brott som
lagförts genom en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande eller en utfärdad åtalsunderlåtelse. Uppföljningsperioden för
nya lagförda brott i den preliminära statistiken är ett år och startar
vid tidpunkten för ingångshändelsen. Den är således individuell för
varje ingångshändelse.
Villkoret för att ett brott ska inräknas som en återfallshändelse i
statistiken är att brottet har begåtts under uppföljningsperioden på
ett, två respektive tre år och att domen har vunnit laga kraft. Tiden
från att ett brott begås till att domen där det ingår vinner laga kraft
eller till att ett lagföringsbeslut tas varierar. Det kan till exempel
bero på överklaganden till högre rättsinstans. För att de brott som
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begåtts under uppföljningsperioden ska hinna resultera i lagakraftvunna domar tillämpas en så kallad buffertperiod efter uppföljningsperioden. I den slutliga statistiken är buffertperioden tre år,
vilket innebär att fler brott hinner vinna laga kraft och komma med
i statistiken jämfört med den preliminära statistiken (där uppföljningsperioden respektive buffertperioden endast är ett år).
6.3.1

Återfall i brott efter villkorlig frigivning

Andelen återfall i brott inom tre år efter frigivning eller påbörjad
frivårdspåföljd har varit relativt stabil över tid. Under åren 2003–
2010 uppgick andelen återfall inom en tidsperiod om tre år till ca
40 procent. För dem som dömts till fängelse var det under samma
period i snitt ca 70 procent som återföll i brott inom en uppföljningstid om tre år.
Risken för att återfalla ökar tydligt med antalet tidigare belastningar. Av personer med nio eller fler belastningar fem år före ingångshändelsen 2010 återföll 92 procent. Bland debutanterna uppgick andelen återfall till 22 procent. Generellt sett återfaller de som frigivits från fängelse eller dömts till skyddstillsyn i högre grad än de
som dömts till böter eller villkorlig dom. Sedan 2003 har andelen
återfall i brott minskat i de flesta påföljdskategorier, även för dem
med fängelse och andra frihetsberövande påföljder som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen. Andelen personer som återföll
i brott inom tre år efter villkorlig frigivning från fängelse 2010 uppgick till 65 procent.3
Bland dem som dömts till en frihetsberövande påföljd varierar
antal och andel återfall mycket beroende på den utdömda strafftiden4 i ingångsstraffet. Av statistiken för återfall efter villkorlig
frigivning framgår att andel återfall är lägre bland dem som frigetts
från ett längre fängelsestraff. Bland dem som 2010 frigavs från
fängelsestraff om fyra år eller mer återföll 43 procent inom en
tidsperiod om tre år. Motsvarande andel för dem som samma år
frigetts från ett fängelsestraff på mer än två år och högst fyra år var
52 procent. Högst andel återfall inom en treårsperiod hade de som
3

Se Brå, Återfall i brott. Slutlig statistik 2010, s. 23 ff.
Kriminalvården definierar utdömd strafftid som strafftid jämte förverkad straffåterstod och
det är också på detta sätt som statistiken redovisas.

4
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frigetts från ett fängelsestraff på mer än fyra månader och högst sex
månader. För den sistanämnda kategorin uppgick andelen återfall
till 78 procent. I statistiken framhålls att det inte är lämpligt att
utifrån utdömd strafftid dra slutsatsen att längre strafftider är effektivare än kortare eftersom det finns andra faktorer som t.ex. gärningsmannens ålder som kan påverka utfallet.5 Risken för återfall är
som störst precis efter ingångshändelsen och avtar sedan successivt
med tiden. För personer som avtjänat ett fängelsestraff eller någon
annan frihetsberövande påföljd mer än halveras återfallsintensiteten
under de första sex månaderna efter frigivningen.
Av samtliga personer med en ingångshändelse 2010 (omkring
86 600) återföll ca 34 500 personer inom en tidsperiod om tre år.
Dessa personer stod för ca 212 000 återfall i brott, motsvarande i
genomsnitt 6,1 återfallsbrott per person. Antalet återfall i brott är
inte jämnt fördelad över personerna med ingångshändelser, utan en
liten andel personer står för en större andel återfallsbrott. Som
berörts ovan ökar risken för återfall tydligt med tidigare brottsbelastning. De med minst nio tidigare belastningar utgjorde endast
åtta procent av samtliga personer med ingångshändelser 2010, men
dessa stod för drygt en femtedel (23 procent) av alla återfallsbrott
under den treåriga uppföljningstiden.
I syfte att studera om det finns något mönster mellan brotten i
ingångs- och återfallshändelsen i fråga om brottslighetens grovhet
redovisas i statistiken det grövsta brottet i såväl ingångs- som återfallshändelsen. Drygt en tredjedel (37 procent) av dem som återföll
i brott efter en ingångshändelse 2010 hade samma breda kategori av
brott i ingångshändelsen och återfallshändelsen, sett till de grövsta
brotten. De kategorier av brott där återfall i samma brott var vanligast, var tillgreppsbrott samt brott mot narkotikastrafflagen och
trafikbrottslagen. I 43–49 procent av fallen utgjorde en av de tre
brottskategorierna grövsta brott i både ingångs- och återfallshändelsen.
Kriminalvårdens statistik avseende återfall i brott visar genomgående lägre siffror avseende andelen personer som återfaller i brott
än Brås statistik. Andelen återfall i brott inom tre år efter avgång
från anstalt åren 2005–2010 uppgick enligt Kriminalvårdens statistik till i genomsnitt 47 procent. En skillnad mellan Brås och Kriminalvårdens statistik är att Brå också redovisar återfall i andra
5

Brå, Återfall i brott. Slutlig statistik 2010, s. 28.
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lagföringar än de som gett fängelse eller frivårdspåföljd, t.ex. rättspsykiatrisk vård, ungdomspåföljder och böter. Det finns också
andra skillnader i de mätta populationerna som påverkar statistiken.
I Brås statistik ingår endast de som är folkbokförda den 31 december det aktuella referensåret. I Brås statistik tas det även hänsyn till
dödsfall genom att följa upp dem fram till dödsdagen och därefter
exkludera dem ur populationen. Vidare mäter Brå återfall från det
att verkställighet av fängelsestraff genom intensivövervakning (fotboja) avslutas medan Kriminalvården börjar mätningen när verkställigheten påbörjas. Ytterligare en skillnad är att Brå har tre års
buffertperiod medan Kriminalvården har en bufferperiod på åtta till
nio månader.
6.3.2

Återfall i allvarlig brottslighet

Inledning
En av utredningens huvuduppgifter är att överväga om reglerna om
villkorlig frigivning bör ändras genom att risk för återfall i allvarlig
brottslighet bör beaktas som skäl mot villkorlig frigivning. Den statistiska bilden avseende återfall i allvarlig brottslighet är därmed av
särskilt intresse.
Som ett underlag till våra överväganden har Brå bistått utredningen med två särskilda uttag av återfallsstatistik avseende allvarlig
brottslighet. Enligt våra direktiv är utgångspunkten att en eventuell
reglering ska träffa fall där det bedöms finnas hög risk för återfall i
allvarliga våldsbrott, allvarliga sexualbrott eller allvarliga brott som
begås som ett led i organiserad brottslighet. Vi har utgått ifrån att en
eventuell reglering ska ta sikte på fall med allvarliga brott både i
brottet som kan aktualisera en riskbedömning och i det brott som
en reglering skulle syfta till att förebygga.
Den första statistiken belyser antalet återfall med utgångspunkt
i vissa typer av allvarlig brottslighet. Det är fråga om vissa allvarliga
våldsbrott, allvarliga sexualbrott respektive allvarliga brott som ett
led i organiserad brottslighet. Den andra statistiken belyser förhållandena i huvudsak utifrån antaganden om att det är fråga om långa
strafftider i både de brott som skulle kunna aktualisera en riskbedömning och i de brott som aves förebyggas.
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Återfallsstatistik utifrån vissa typer av allvarlig brottslighet
Vid framtagandet av statistiken utifrån vissa typer av allvarlig brottslighet har utgångspunkten varit att försöka avgränsa de tre aktuella
formerna av brottslighet (allvarliga våldsbrott, allvarliga sexualbrott
respektive allvarliga brott som utgör ett led i organiserad brottslighet). Urvalet beträffande både ingångs- och återfallsbrottsligheten har gjorts genom att enskilda kapitel, paragrafer och stycken
i brottsbalken och andra strafflagar valts ut utifrån vad som kan
beskrivas som kriminologisk konvention för vad som är att betrakta
som våldsbrott, sexualbrott respektive brott som utgör ett led i
organiserad brottslighet. Ur dessa kapitel, paragrafer och stycken
har brott som har minst ett år som minimistraff tagits med. För
statistiken över återfall utifrån vissa typer av allvarlig brottslighet
gäller följande.
• Tabellerna redovisar antal och andel återfall inom ett år av samtliga personer som återfallit efter allvarlig brottslighet i ingångshändelsen 2004–2013 (sammanslagna), efter grövsta brott i ingångshändelsen respektive återfallshändelsen.
• Med grövsta brott avses det grövsta brottet enligt straffskalan
bland ingångshändelserna under referensåret och återfallshändelserna under uppföljningsåret.
• Tabellerna redovisar endast individer som hade allvarliga våldsbrott, allvarliga sexualbrott eller allvarliga brott som utgjort led i
organiserad brottslighet som grövsta brott i ingångshändelsen.
• I kategorin allvarliga våldsbrott ingår mord och dråp, barnadråp,
grov misshandel, grov misshandel (synnerligen grovt brott), vållande till annans död (grovt brott), grovt rån, mordbrand samt
mordbrand (grovt brott).
• I kategorin allvarliga sexualbrott ingår våldtäkt, grov våldtäkt,
grovt sexuellt tvång, grovt sexuellt utnyttjande av personer i
beroendeställning, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn,
grovt sexuellt övergrepp mot barn samt grovt sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering.
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• I kategorin allvarliga brott som utgjort led i organiserad brottslighet
ingår grovt koppleri, människorov, människohandel, utpressning
(grovt brott), häleri (grovt brott), grovt dobbleri, grovt narkotikabrott, grov smuggling, grov narkotikasmuggling, grovt tullbrott
samt grov befattning med smuggelgods.
• Återfallet redovisas dels totalt oavsett typ av återfallshändelse,
dels för de tre ovan nämnda brottskategorierna.
Den statistik som tagits fram belyser återfall i allvarlig brottslighet
efter inledande allvarlig brottslighet, med samma definitioner på
ingångsbrottsligheten som på återfallsbrottsligheten. Den här statistiken är avgränsad till att gälla återfall inom ett år efter frigivning
från föregående straffverkställighet.
Statistiken visade sig innehålla så få återfall per enskilt år att det
av sekretesskäl är olämpligt att redovisa resultaten för enskilda år.
Därför har statistik som avser tio år sammanförts och redovisas
tillsammans. Statistiken bygger alltså på tio enskilda årsvisa uppföljningar av återfall, där uppföljningstiden för vart och ett av åren
är ett år.
Tabell 6.2

Återfall i allvarliga våldsbrott
Återfall inom ett år efter allvarligt våldsbrott som ingångsbrott
2004–2013 (sammantaget), totalt och i procent

Ingångshändelser

Återfallshändelser

Allvarliga
våldsbrott
Totalt antal
9 542

Återfall
i brott total

Allvarligt
våldsbrott

Allvarligt
sexualbrott

Allvarligt brott
i organiserad
brottslighet

Allvarlig
brottslighet
total

Antal
Andel

3 231
34 %

235
2%

12
0%

40
0%

287
3%

Av tabell 6.2 framgår att det under åren 2004–2013 var drygt 9 500
fall av allvarliga våldsbrott som ingångshändelser, givet de kriterier
som använts för allvarliga våldsbrott. Grovt omräknat blir det i genomsnitt knappt 1 000 fall om året. I ungefär en tredjedel av dessa
fall konstaterades återfall i någon brottslighet inom ett år. Den överväldigande majoriteten av återfallsbrotten var dock inte allvarlig
våldsbrottslighet eller någon av de två andra formerna av allvarlig
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brottslighet. Återfallsnivån i allvarliga våldsbrott var två procent.
Under dessa tio år var det drygt 200 sådana fall, vilket alltså skulle
innebära en genomsnittlig årlig förekomst av drygt 20 återfall inom
ett år från allvarlig våldsbrottslighet till allvarlig våldsbrottslighet.
Tabell 6.3

Återfall i allvarliga sexualbrott
Återfall inom ett år efter allvarligt sexualbrott som ingångsbrott
2004–2013 (sammantaget), totalt och i procent

Ingångshändelser

Återfallshändelser

Allvarliga
sexualbrott
Totalt antal
3 291

Återfall
i brott total

Allvarligt
våldsbrott

Allvarligt
sexualbrott

Allvarligt brott
i organiserad
brottslighet

Allvarlig
brottslighet
total

Antal
Andel

398
12 %

-%

-%

-%

29
1%

Som framgår av tabell 6.3 var det under åren 2004–2013 närmare
3 300 fall av allvarliga sexualbrott som ingångshändelser givet kriterierna, eller i genomsnitt drygt 300 fall om året. Den sammantagna återfallsnivån i vilken brottslighet som helst inom ett år var
här 12 procent, vilket är betydligt lägre än vid den allvarliga våldsbrottsligheten. När det gäller återfall i allvarliga sexualbrott och de
två andra formerna av allvarliga brott handlar det om så få fall under
dessa tio år att det av sekretesskäl är olämpligt att redovisa antal
och andel. Slås de tre formerna av brottslighet samman i återfallshändelserna blir det sammanlagt 29 fall under de tio åren, vilket ger
en avrundad återfallsnivå på en procent. Men återfall från allvarliga
sexualbrott till allvarliga sexualbrott inom ett år är alltså sällsynt. I
själva verket är det genomsnittliga årliga antalet sådana återfall noll.
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Återfall i allvarliga brott som begås som ett led i en organiserad
brottslighet
Återfall inom ett år efter allvarligt brott som begås
som ett led i en organiserad brottslighet som ingångsbrott
2004–2013 (sammantaget), totalt och i procent

Ingångshändelser

Återfallshändelser

Allvarliga brott
led i organiserad
brottslighet
Totalt antal
4 139

Återfall i Allvarligt Allvarligt
brott total våldsbrott sexualbrott

Allvarligt brott Allvarlig
i organiserad brottslighet
brottslighet
total

Antal
Andel

1 076
26 %

60
1%

-%

-%

78
2%

Tabell 6.4 visar att det var drygt 4 100 fall av allvarliga brott som
begåtts som led i en organiserad brottslighet under åren 2004–2013
givet de kriterier som använts, vilket i årligt genomsnitt blir ca 400.
Det ettåriga återfallet i vilken brottslighet som helst var 26 procent.
Under dessa tio år var det 60 fall av återfall från den specifika
formen av brottslighet till samma form av brottslighet, vilket ger en
avrundad återfallsnivå på en procent. Vid en sammanslagning av de
tre brottsformerna i återfallsledet stiger återfallsnivån endast marginellt, till två procent. De 60 fallen under dessa tio år indikerar att
det årliga genomsnittet återfall från allvarliga brott som ett led i
organiserad brottslighet till samma form av brottslighet, var i storleksordningen 5–6 fall om året.
Återfallsstatistik efter längre strafftider
Statistiken beträffande återfall efter längre strafftider tar sikte på de
strafftider som dömts ut för ingångs- respektive återfallsbrottet. I
återfallsstatistiken avseende längre strafftider har således inte gjorts
någon avgränsning för särskilda kategorier av brottslighet, utan alla
typer av brott ingår. Däremot tar statistiken sikte på just allvarligheten, genom att avgränsa sig till att endast gälla strafftider på
mer än två år i ingångsbrotten. Återfallen redovisas i ett vidare
perspektiv på så vis att även kortare fängelsestraff och andra påföljder ingår, men med möjlighet att titta närmare på återfall i längre
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strafftider. I återfallsstatistiken avseende längre strafftider redovisas
återfall inom ett, två och tre år från frigivning.
På samma sätt som gäller för statistiken avseende särskilda kategorier av allvarlig brottslighet är det av sekretesskäl olämpligt att
redovisa resultaten för enskilda år. Därför har statistik som avser
fyra år sammanförts och redovisas tillsammans. Således bygger statistiken på fyra enskilda årsvisa uppföljningar av återfall, där uppföljningstiden för vart och ett av åren är ett, två respektive tre år. För
återfallsstatistiken avseende strafftider gäller följande.
• Tabell 6.5 redovisar antal och andel återfall inom 1, 2 och 3 år av
samtliga personer som frigivits från anstalt 2006–2009, med en
utdömd strafftid på mer än två år, efter utdömd strafftid i ingångshändelsen och mest ingripande påföljd i återfallshändelsen.
• Tabell 6.6 redovisar motsvarande uppgifter som tabell 6.5, men
endast för personer som frigivits efter utdömd strafftid på mer
än fyra år.
• Tabellerna redovisar endast individer som frigivits från anstalt
med en utdömd strafftid på mer än två år.
• I tabellerna redovisas frigivning efter mest ingripande påföljd.
En person redovisas bara en gång per år oavsett hur många
frigivningar han eller hon haft under referensåret.
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Tabell 6.5
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Återfall efter avtjänad strafftid på mer än 2 år
Antal och andel återfall inom 1, 2 och 3 år av samtliga personer
som frigivits från anstalt 2006–2009, med en utdömd strafftid på
mer än 2 år, efter utdömd strafftid i återfallshändelsen, totalt och
i procent

Utdömd strafftid återfallshändelsen
Totalt antal frigivna 2006–
2009 efter strafftider >2 år 3 616
1 år
2 år
3 år

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Återfall Återfall
samtliga fängelse
<1 år6
1 248
990
35 %
27 %
1 643
1 307
46 %
36 %
1 850
1 499
52 %
42 %

Återfall
fängelse
1–2 år
116
3%
152
4%
157
4%

Återfall
fängelse
>2–4 år
88
2%
109
3%
115
3%

Återfall
fängelse
>4 år
54
1%
75
2%
79
2%

Av tabell 6.5 framgår att det var drygt 3 600 fall med strafftider från
två år och längre under åren 2006–2009, vilket grovt omräknat blir
omkring 900 fall om året. Under den aktuella perioden hade
sammanlagt 35 procent återfallit i brott inom ett år, 46 procent efter
två år och 52 procent efter tre år. Ser man däremot enbart till återfall som gav fängelse med längre strafftider handlar det om få fall
under dessa fyra år oavsett om tittar på återfall efter ett, två eller
tre år. Under perioden 2006–2009 var det exempelvis tre procent
(115 personer) som efter tre år återfallit i brott som renderat fängelse på mer än två år och upp till fängelse fyra år. Endast två procent (79 personer) av dem som avtjänat strafftider överstigande
två år återföll i brott som gav fängelse överstigande fyra år. Bland
dem som frigetts från strafftider på mer än två år skulle det innebära en genomsnittlig årlig förekomst av knappt 30 återfall med
strafftider över två år och upp till fyra år och 20 återfall med strafftider över fyra år.

6

Inklusive återfallshändelser som renderat andra påföljder än fängelse.
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Återfall efter avtjänad strafftid på mer än 4 år
Antal och andel återfall inom 1, 2 och 3 år av samtliga personer
som frigivits från anstalt 2006–2009, med en utdömd strafftid på
mer än 4 år, efter utdömd strafftid i återfallshändelsen, totalt och
i procent

Utdömd strafftid återfallshändelsen
Totalt antal frigivna 2006–
2009 efter strafftider > 4 år
1 år
2 år
3 år

1 178
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Återfall Återfall
samtliga fängelse
<1 år7
323
254
28 %
22 %
449
345
38 %
29 %
520
409
44 %
35 %

Återfall
fängelse
1–2 år
30
3%
40
3%
41
3%

Återfall
fängelse
>2–4 år
28
2%
36
3%
39
3%

Återfall
fängelse
>4 år
20
2%
28
2%
31
3%

Av tabell 6.6 framgår att det under de fyra åren 2006–2009 var
knappt 1 200 fall av ingångshändelser med strafftider över fyra år,
eller i genomsnitt omkring 300 per år. Återfallsnivåerna i detta
högre strafftidsintervall är genomgående något lägre än då även
strafftider över två år och upp till fyra år inkluderades som i tabell 6.5
ovan. Det blir här förstås färre fall av återfall per år men ungefär
lika låga återfallsandelar när man tittar på återfall med domar till
längre strafftider.

7

Inklusive återfallshändelser som renderat andra påföljder än fängelse.
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7

Riskbedömningar avseende
återfall i brott

7.1

Inledning

Vårt uppdrag består bl.a. i att överväga om det ska vara möjligt att
beakta hög risk för återfall i allvarlig brottslighet som skäl för att
skjuta upp tidpunkten för villkorlig frigivning. En ordning som
innebär att en risk för återfall i brott utgör skäl mot villkorlig
frigivning kräver att det görs en bedömning av risken och behovet
av den fortsatta inkapacitering. Av central betydelse för om en
sådan ordning kan godtas ur ett rättssäkerhetsperspektiv är i vilken
utsträckning sådana riskbedömningar går att lita på; vad säger forskningen om riskbedömningars tillförlitlighet på individnivå?
I detta avsnitt behandlas, som en bakgrund till våra överväganden, frågor om riskbedömningar. Avsnittet inleds med en kort redogörelse för olika regler om riskbedömningar inom rättsväsendet.
Vidare lämnas en översiktlig beskrivning av aktuellt forskningsläge
och olika riskbedömningsmodeller. Därefter redogörs för den praktiska hanteringen av riskbedömningar inom Rättsmedicinalverket
och Kriminalvården.

7.2

Allmänt om riskbedömningar inom rättsväsendet

Bedömningar av risk för återfall i brott görs i dag i flera olika sammanhang inom rättsväsendet.
Risken för återfall i brott kan ha betydelse vid domstols beslut i
fråga om häktning. Häktning kan ske vid risk för fortsatt brottslig
verksamhet om det finns misstanke om brott.1 Bedömningen av om
1

Se 24 kap. 1 och 3 §§ rättegångsbalken.
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det finns risk att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet ska göras med utgångspunkt i brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet. Vid bedömningen ska också beaktas sådana omständigheter som kan tala emot
häktning. Häktningsfrågan ska som huvudregel omprövas var fjortonde dag. Om den tilltalade döms till fängelse avräknas tiden i
häkte från strafftiden.
Frågan om det finns risk för återfall i brott har också betydelse
för rättens möjlighet att besluta om särskild utskrivningsprövning i
samband med rättspsykiatrisk vård. Lider den som har begått ett
brott, för vilket påföljden inte kan stanna vid böter, av en allvarlig
psykisk störning får rätten enligt 31 kap. 3 § brottsbalken överlämna honom eller henne till rättspsykiatrisk vård, om det med
hänsyn till hans eller hennes psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han eller hon är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är förenad med frihetsberövande eller annat tvång. Har brottet begåtts under påverkan av
en allvarlig psykisk störning, får rätten besluta att särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
ska äga rum vid vården, om det till följd av den psykiska störningen
finns risk för att han eller hon återfaller i brottslighet, som är av allvarligt slag.
Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning ska upphöra när det inte längre till följd av den psykiska störningen som
föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning finns risk för
att patienten återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag, och
det inte heller annars med hänsyn till patientens psykiska tillstånd
och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han eller hon är
intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång, eller ges öppen rättspsykiatrisk vård (16 § lagen om rättspsykiatrisk vård).
Rätten får inte bestämma att någon ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning utan att en
rättspsykiatrisk undersökning har gjorts i målet (3 § första stycket
lagen [1991:1137] om rättspsykiatrisk undersökning).2 En rätts2

En sådan undersökning kan underlåtas om den misstänkte redan genomgår rättspsykiatrisk
vård med särskild utskrivningsprövning och rätten i stället inhämtar ett yttrande från den
läkare som är ansvarig för vården (3 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk undersökning).
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psykiatrisk undersökning är väldigt ingripande för den enskilde och
beslut om att den misstänkte ska genomgå en sådan undersökning
får bara meddelas om den misstänkte erkänt gärningen eller om det
förebragts övertygande bevisning om att han eller hon begått gärningen (2 § lagen om rättspsykiatrisk undersökning). Beslut om rättspsykiatrisk undersökning får aldrig meddelas om påföljden bedöms
kunna stanna vid böter.
Ett annat sammanhang där risken för återfall i brott beaktas är
vid prövningen av om fängelse på livstid ska omvandlas till ett tidsbestämt fängelsestraff enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse
på livstid (omvandlingslagen). Enligt 4 § omvandlingslagen ska vid
prövningen särskilt beaktas den tid som den dömde har avtjänat,
vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till
grund för straffmätningen, om det finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag, om den dömde har åsidosatt
vad som gäller för verkställigheten och om den dömde har medverkat till att främja sin anpassning i samhället.
Det är Rättsmedicinalverket som ansvarar för rättspsykiatriska
undersökningar och utredningar om risk för återfall i brottslighet
enligt omvandlingslagen.
Bedömningar avseende risk för återfall i brott utförs också inom
Kriminalvården. Risk för återfall i brott beaktas t.ex. i samband
med verkställighetsplanering, placering, särskilda villkor för långtidsdömda, permission och särskilda utslussningsåtgärder som frigång,
vårdvistelse, vistelse i halvvägshus och utökad frigång.
Det finns olika syften med riskbedömningar beroende på sammanhanget. Det grundläggande syftet med riskbedömningar avseende
återfall i brott är att bedöma en individs risk för att återfalla och vid
förhöjd risk genomföra insatser för att förebygga återfall. Riskbedömningar används också som hjälpmedel för att avgöra vem
som bör erhålla behandling och vilken typ av behandling som bör
komma i fråga.
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Riskbedömningar ur ett vetenskapligt perspektiv
– det aktuella forskningsläget

Riskbedömningar har under modern tid gått från att vara ostrukturerade kliniska bedömningar på 1960- och 70-talet (första generationens riskbedömningar – ”farlighetsbedömningar”), via aktuariskt
(historiskt) inriktade bedömningar på 1980-talet (andra generationens riskbedömningar), till dagens strukturerade professionella
bedömningar (tredje generationens riskbedömningar).3
Ostrukturerade kliniska bedömningar var s.k. farlighetsbedömningar utförda av en kliniskt verksam person (en läkare, psykolog,
socialarbetare eller liknande) utifrån hans eller hennes erfarenhet
och personliga kännedom om den bedömda individen. Genom fallen
Baxstrom och Dixon i USA på 1960-talet kom såväl de vetenskapliga
som de etiska aspekterna av sådana bedömningar att starkt ifrågasättas. Johnny Baxstrom var en man som efter avtjänat fängelsestraff tvångsintogs på ett mentalsjukhus. Experter hade bedömt
honom som farlig. Han överklagade beslutet till Högsta domstolen
i USA. Domstolen fann att tvångsintagningen stred mot USA:s
konstitution om individens rätt till frihet. Domen ledde till att ca
1 000 psykiskt störda lagöverträdare förflyttades till allmänpsykiatriska sjukhus och hälften skrevs snabbt ut i samhället. I det s.k.
Dixon-fallet var omständigheterna närmast identiska med dem i
fallet Baxstrom. Dixon-fallet ledde till att ca 600 dömda personer
som var intagna för tvångsvård överfördes till allmänpsykiatriska
sjukhus, varifrån många snabbt skrevs ut. Uppföljningen av de
utskrivna personerna i de båda fallen visade att endast en tredjedel
återfallit i våldsbrott.4
Den andra generationens riskbedömningar innebar att bedömningen endast skulle baseras på en sammanvägning av olika vetenskapligt fastställda faktorer. I dessa aktuariska (historiska) bedömningar beaktades i stor utsträckning statiska faktorer och subjektiva värderingar och tolkningar accepterades inte. En effekt av att
bedömningarna baserades på statiska riskfaktorer var att de inte
gick att omformuleras för att användas i arbetet med att minska
3

Sturup, Forsman, Haggård, Karlberg och Johansson, Riskbedömning i kriminalvård och
rättspsykiatri. Sammanfattningsrapport, projektnummer 2013:269, s. 11 och 12.
4
Belfrage, Brottsligheten, psykiatrin och samhället, s. 70 f.
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risken för våld och återfall i kriminalitet. Komplexiteten i våldsamt
beteende och kriminalitet ledde till att också de aktuariska riskbedömningarna kritiserades.5
Den tredje generationens riskbedömningar bygger på ett strukturerat tillvägagångssätt där riskfaktorerna och fallspecifika omständigheter vägs samman i en slutlig bedömning. Den tredje generationens riskbedömningar kan sägas väga samman första och andra
generationens riskbedömningar. Det är inte bara fråga om en skattning av riskfaktorer som förekommande eller inte och faktorerna
summeras inte enligt en på förhand fastlagd modell. Enligt den
strukturerade professionella bedömningen (SPB) viktas de olika
riskfaktorerna i fråga utifrån sin betydelse i det individuella fallet.
Vidare kan bedömare beakta ytterligare faktorer som är aktuella för
just den bedömda personen. Omständigheter som kan förändras
över tid (dynamiska faktorer) har fått ett allt större utrymme vid
bedömningarna. Riskbedömningar enligt SPB-modellen bör inte
bara redogöra för risk för framtida våld, utan även beskriva typ och
omfattning av möjliga insatser för att hantera den aktuella risken.
Med prediktiv validitet avses hur väl enskilda faktorer i ett instrument eller en övergripande metod eller bedömning kan predicera
ett utfall. SPB-modellernas prediktiva validitet utvärderas oftast med
en summerad totalpoäng baserad på antalet förekommande riskfaktorer eller genom användande av den sammanvägda professionella bedömningen: låg, mellan eller hög risk. Enligt forskningen
innebär en sammanvägd professionell bedömning att den prediktiva
validiteten ökar jämfört med att bara använda totalpoängen. De
flesta riskbedömningsmanualer understryker också att SPB endast
bör användas med en sammanfattande professionell bedömning
och inte med ett sammanräknande av poäng. När det gäller riskbedömningar avseende återfall i sexuellt våld är dock det vetenskapliga läget gällande summerande riskgradering kontra totalpoäng
mer osäkert. Enligt en metaöversikt uppvisas jämförbara resultat
mellan att använda en sammanvägd professionell bedömning och
användningen av totalpoäng.6
5

Sturup, Forsman, Haggård, Karlberg och Johansson a. a., s. 12.
Se Sturup, Forsman, Haggård, Karlberg och Johansson Riskbedömning i kriminalvård och
rättspsykiatri. Sammanfattningsrapport, projektnummer 2013:269, s. 13 med hänvisning till
Hanson & Morton-Bourgon (2009), The accuracy of recidivism risk assessments for sexual
offenders: a meta-analysis of 118 prediction studies, Psychological Assessment, 21, s. 1–21.

6
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Ett ramverk för riskbedömningar avseende behandling av lagöverträdare är risk-, behov- och mottaglighetsmodellen (RBM).
Modellen baseras på principer av risk, behov och mottaglighet och
utformades i början av 1990-talet.7 Enligt riskprincipen kan en lagöverträdares återfallsrisk reduceras om insatserna som sätts in är
proportionerliga i förhållande till individens risk för återfall. Behovsprincipen kan sägas vara en förlängning av riskprincipen och fokuserar på de riskfaktorer som behöver påverkas för att minska risken
för återfall. Dessa riskfaktorer kallas dynamiska riskfaktorer eller
kriminogena behov. Faktorerna är kopplade till kriminellt tänkande
och handlande samt kan förändras. Mottaglighetsprincipen avser
att maximera individens möjligheter att ta till sig behandlingen
genom att insatserna matchas till individens motivation, styrkor och
svagheter. Enligt upphovsmännen till modellen kan lagöverträdare,
liksom alla individer, förändra sitt beteende som svar på omständigheterna och omgivningens krav. Genom att utöver risk använda
behovs- och mottaglighetsprinciper fokuseras på det faktum att förändring är en basal och viktig förmåga hos alla individer och att
beteendemässiga förändringar kan åstadkommas via rätt anpassade
åtgärder.8
Vad säger forskningen om riskbedömningars tillförlitlighet?
År 2005 genomförde Statens beredning för medicinsk utvärdering
(SBU) en sammanställning av det vetenskapliga underlaget för att
genomföra riskbedömningar avseende återfall i brott inom psykiatrin.9 Enligt rapporten tyder det vetenskapliga underlaget på att
möjligheterna att, med hög precision prognostisera psykiatriska
patienters våld i samhället, är begränsade. Rapportens slutsats är att
riskbedömningar inom psykiatrin är bättre än ett slumpmässigt utfall, om slumpen antas ge korrekta förutsägelser i 50 procent av
fallen. Trots att riskbedömningar ger ett bättre utfall än slumpen,
är de behäftade med stor osäkerhet. Granskningen visade att man
7

Andrews, Bonta & Hoge (1990), Classification for effective rehabilitation: Rediscovering
psychology, Criminal Justice and Behavior, 17, s. 19–52.
8
Sturup, Forsman, Haggård, Karlberg och Johansson, a. a., s. 14.
9
Riskbedömningar inom psykiatrin. Kan våld i samhället förutsägas? En systematisk litteraturöversikt, november 2015, rapport nr 175, SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering).
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genom riskbedömningar inom psykiatrin kunde förutsäga manliga
patienters benägenhet att begå våldshandlingar i samhället med en
säkerhet motsvarande högst 70–75 procent. Det sagda innebär att
var tredje eller vart fjärde fall var felbedömt. Varken kliniska bedömningar eller instrument kunde med någon tillförlitlighet förutsäga
vilka kvinnor som skulle begå våldshandlingar senare.10
I en annan metaanalys11 där riskbedömningsinstrument delades
in i tre subtyper efter vilken brottstyp de primärt konstruerats för,
våld, sexuellt våld och generell brottslighet, visade studien att instrument som utvecklats för att bedöma risk för våld hade högre prediktiv validitet än instrument för sexuellt våld och generell brottslighet, men att osäkerheten ändå är betydande. Metaanalysen omfattade personer från kriminalvård, rättspsykiatri och psykiatri. För
våldsbrott var det genomsnittliga positiva prediktiva värdet (ett
mått på andelen av dem som bedöms få utfallet enligt en bedömningsmetod som också får det) 41 procent. Bedömningen var alltså
rätt i 41 av 100 fall. Träffsäkerheten beträffande vilka individer som
hade låg risk att begå våldsbrott var betydligt bättre. Det genomsnittliga negativa prediktiva värdet, (ett mått på andelen av dem
som inte bedöms få utfallet enligt en bedömningsmetod som heller
inte får det) var 91 procent. Författarnas slutsats var att riskbedömningsinstrument effektivt kan urskilja vilka individer som inte kommer att begå våldsbrott, men att de är mer osäkra i bedömningar
när de gäller vilka individer som kommer att begå våldsbrott. Enligt
författarna kan det därför anses vara korrekt att använda instrument för att underbygga beslut om insatser om vård och behandling, men mer osäkert att använda instrumenten som underlag för
beslut om tidsbestämning av straff eller fortsatt tvångsvård.

10
Riskbedömningar inom psykiatrin. Kan våld i samhället förutsägas? En systematisk litteraturöversikt, november 2015, rapport nr 175, SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), s. 11–17 och 53–63.
11
Fazel, Singh, Doll & Grann (2012), Use of risk assessment instruments to predict violence
and antisocial behaviour in 73 samples involving 24 827 people: systematic review and metaanalysis, British Medical Journal, 345 och Sturup, Forsman, Haggård, Karlberg och Johansson,
Riskbedömning i kriminalvård och rättspsykiatri. Sammanfattningsrapport, projektnummer
2013:269, s. 17 f.
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Riskbedömningsmodeller – instrument
och checklistor

Nedan redogörs för de riskbedömningsmodeller som godkänts av
Rättsmedicinalverket.12 Det är huvudsakligen fråga om strukturerade kliniska modeller (PCL-R, HCR-20V3, SVR-20, SARA-V3,
LSI-R, PATRIARK och SAM), men två olika aktuariska modeller
(VRAG och STATIC-99) används som komplement.
Inom Kriminalvården grundas bedömningen av risken för återfall i brott och vilka insatser som lämpligen bör vidtas i normalfallet
på resultatet av en basutredning enligt Risk-, behovs- och mottaglighetsmodellen (RBM). Kriminalvården använder även andra, av
Rättsmedicinalverket godkända, modeller.
Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R)
En av de mest betydelsefulla metoderna för att bedöma återfallsrisk
är PCL-R (Psykopathy Checklist – Revised; Hare, 1991). Det bör
dock framhållas att PCL-R inte är ett instrument för att bedöma
risk för återfall. Ursprungligen utvecklades checklistan för att bedöma graden av psykopati, men metoden har kommit att användas
också vid riskbedömningar eftersom det har visat sig finnas ett
samband mellan psykopatiska personlighetsdrag – särskilt antisociala drag – och återfall i kriminalitet. Det gäller särskilt återfall i
våldsbrottslighet.
Historical Clinical Risk Management-20 (HCR-20V3)
Det mest kända exemplet på tredje generationens riskbedömningar
är HCR-20V3 eller HCR 20, version 3 (Historical Clinical Risk
Management-20, Version 3; Douglas, Hart, Webster, & Belfrage, 2013).13
I dag används HCR-20V3 inom flera områden, såsom psykiatri,
rättspsykiatri och kriminalvård. Tillsammans med psykopaticheck12

Se Rättsmedicinalverkets riktlinjer vid riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse
på livstid.
13
Ursprungligen benämndes instrumentet HCR-20 (Historical Clinical and Risk Management; Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997).
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listan PCL-R är HCR-20V3 troligen den mest väletablerade checklistan för riskbedömning. HCR-20V3 är validerad och beprövad
när det gäller lagöverträdare med eller utan psykisk störning.
Sexual Violence Risk-20 (SVR-20)
SVR-20 (Sexual Violence Risk-20; Boer, Hart, Kropp & Webster, 1997)
är en checklista för bedömning av risk för sexuellt våld. Sexuellt
våld definieras som ”faktiskt genomfört, försök till eller hot om
sexuell kontakt med en person som inte har gett sitt samtycke eller
som inte har förmågan att samtycka”. Liksom PCL-R och HCR-20
utvecklades checklistan i Kanada. SVR-20 identifierar 20 olika riskfaktorer för sexuellt våld.
Spousal Assault Risk Assessment (SARA-V3)
SARA-V3, eller SARA version 3 (Spousal Assault Risk Assessment;
Kropp, Hart, Webster & Eaves, 1994) är en checklista för att bedöma
risken för upprepat partnervåld. Med partnervåld avses i detta
sammanhang varje form av fysisk skada och försök till eller hot om
sådan skada, som tillfogats av en man eller kvinna med vilken offret
har eller har haft en intim och sexuell relation.
The Level of Service Inventory Revised (LSI-R)
LSI-R (The Level of Service Inventory Revised; Andrews & Bonta,
2004) är ett skattningsinstrument för identifiering av behov av stödinsatser och risknivåer för att förebygga brott. LSI-R har utvecklats
utifrån ett behov av ett hjälpmedel för riskhantering som inte
enbart tar utgångspunkt i att skatta återfallsrisken som sådan, utan
också kartlägger klientens behov av stöd och behandling för att
kunna minska risken för återfall i brott. Sedan oktober 2010 finns
en svensk version av LSI-R. Skattningsinstrumentet bidrar till
ökade kunskaper om riskfaktorernas betydelse i det enskilda fallet
vilket ger ökade möjligheter att utforma ändamålsenliga behandlingsplaner samt att bestämma övervakningsbehov. Kartläggningen
av riskfaktorer och åtgärdsbehov enligt LSI-R avser tio huvudområ-
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den (kriminell historia, utbildning/anställning, ekonomi, familj/äktenskap, boendeförhållanden, fritid/rekreation, umgänge, alkohol/drogproblem, emotionellt/personligt, attityder/inställning).
PATRIARK
Patriark (Belfrage; 2005) är en checklista för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld. Checklistan består av tre
delar och omfattar femton faktorer. Den första delen täcker fem
riskfaktorer beträffande mönstret i det hedersrelaterade våldet. Den
andra delen kartlägger gärningspersonens/personernas psykosociala
status och den tredje delen fokuserar på fem sårbarhetsfaktorer och
bakgrund hos offret eller offren. Efter att all information samlats in
och värderats bedöms följande faktorer: risk för allvarligt våld, akut
risk för hedersrelaterat våld, sannolika offer och andra risker. Bedömningen av checklistans faktorer ska helst föregås av intervjuer
eller förhör med den förmodade gärningsmannen, offret och/eller
vittnen eller närstående samt genomgång av journaler eller liknande
i den mån gärningspersonen har en historia av psykiska problem.
Stalking assessment and management (SAM)
SAM (Stalking assessment and management; Kropp, Hart & Lyon,
2008) är ett riskbedömningsinstrument med särskilt fokus på stalkning. Instrumentet innehåller tre olika avsnitt. Det första avsnittet
handlar om vilken typ av stalkning det är fråga om, det andra behandlar riskfaktorer hos gärningsmannen och det tredje sårbarhet
hos offret.
Violence Risk Appraisal (VRAG)
VRAG (Violence Risk Appraisal; Quinsey, Harris, Rice & Cormier;
1998) är ett aktuariskt riskbedömningsinstrument som mäter risken
för framtida våld, inklusive sexuella brott. VRAG omfattar tolv riskfaktorer som vägs samman genom ett fördefinierat viktningssystem.
Det betyder att de olika riskfaktorerna får olika värden beroende på
deras inflytande på den totala risknivån. Värdena på faktorerna
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summeras och omräknas till en sannolikhet för framtida våldshandlingar. En psykolog eller annan person med motsvarande kompetens bör göra värdering av psykopatiska drag.
Rättsmedicinalverket använder VRAG som komplement till HCR20 vid riskbedömningar enligt omvandlingslagen.
STATIC-99
Static-99 (Hanson & Thornton, 1999) är ett aktuariskt riskbedömningsinstrument för att bedöma återfall i sexualbrottslighet och
våldsbrottslighet hos manliga förövare som tidigare begått sexuellt
brott (inte pornografibrott eller köp av sexuell tjänst).
Static-99 används av Rättsmedicinalverket som komplement till
SVR-20 vid riskbedömningar enligt omvandlingslagen.

7.5

Riskbedömningar i praktiken

7.5.1

Riskbedömningar vid Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket ansvarar för utredningar om risk för återfall i
brottslighet i samband med omvandling av livstidstraff (3 § förordningen [2006:1119] om omvandling av fängelse på livstid). Nedan
redogörs för de riskbedömningar som görs i samband med sådana
utredningar. Redogörelsen nedan baseras på uppgifter från Rättsmedicinalverket.
När Rättsmedicinalverket får in en begäran om ett utlåtande
med riskbedömning tillsätts ett tvärprofessionellt utredningslag vari
normalt ingår en forensisk socialutredare, en rättspsykiater och en
psykolog. Utredningslaget inleder arbetet genom att hämta in relevanta handlingar såsom t.ex. Kriminalvårdens behandlingsjournaler,
tidigare domar, personutredningar, rättspsykiatriska undersökningar och riskbedömningar som gjorts i tidigare skeden beträffande den livstidsdömde. En riskutredning omfattar också ingående
samtal med den dömde. Oftast sker samtalen vid flera tillfällen
varvid den dömde och delar av eller hela utredningslaget deltar. Den
sammanlagda samtalstiden kan variera mellan fyra och tio timmar.
Utredningslaget hämtar vidare in referenser från kontaktpersoner,
anhöriga eller andra personer.
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Arbetet med att identifiera riskfaktorer och skyddsfaktorer för
fortsatt brottslighet bedrivs enligt en strukturerad klinisk metod,
dvs. man använder sig av kliniska bedömningar och särskilda checklistor för bedömningen av återfallsrisken. Viktigt är att utredningslaget också identifierar enskilda riskfaktorer som kanske inte fångas
upp av de checklistor man använder. Handläggningstiden är i normalfallet sex veckor.
Omfattningen av riskutredningen ska anpassas till ärendets
karaktär och svårighetsgrad. Har en riskutredning tidigare gjorts
ska den nya utredningen enbart inriktas på om det skett en förändring av risken för återfall sedan den tidigare utredningen. De
metoder, instrument och checklistor som ska användas vid riskutredningar ska enligt Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd vid riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse
på livstid (SOSFS 2006:16) vara godkända av Rättsmedicinalverket.
Rättsmedicinalverket har också meddelat riktlinjer för verksamheten. Enligt riktlinjerna utgör utlåtandet med riskbedömning en
syntes av medicinsk-psykiatriska, psykologiska, sociala och omvårdnadsrelaterade aspekter som är relevanta för bedömningen av risken
för återfall i brottslighet. De metoder som används vid riskbedömningen ska vara godkända av Rättsmedicinalverket och anges i utlåtandet. För att utföra en kvalificerad riskbedömning krävs såväl
en klinisk avvägning som skattningar enligt strukturerade metoder.
Forskningen kring strukturerade riskbedömningsmetoder utvecklas,
vilket gör att förutsättningarna för val av metod förändras. I
riktlinjerna anges att utredarna inte ska skriva ut vilka poäng checklistorna resulterar i. Orsaken till detta är att det också kan finnas
andra överväganden om risk- och skyddsfaktorer som påverkar den
sammantagna risknivån och därmed även den samlade bedömningen.
Som beskrivits ovan ingår i utredningslaget deltagare med olika
specialkompetens och de bidrar med kunskap inom sitt område.
Den medicinsk-psykiatriska delutredningen ska särskilt inriktas på
psykisk ohälsa, missbruk/beroende och somatiska sjukdomar. I den
psykologiska delutredningen bör fokuseras på personlighetsrelaterade
faktorer och intellektuella resurser. Den sociala delutredningen bör
huvudsakligen fokusera på de risk- och skyddsfaktorer för återfall i
brottslighet som hänger samman med den dömdes sociala omständigheter före och efter livstidsdomen. Dessa faktorer kan gälla
missbruk, tidigare kriminalitet, sociala förhållanden och relationer.
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Bedömningen resulterar i en utredning innehållande ett utlåtande med bedömning av risken för att den dömde återfaller i brottslighet och uppgifter om vilken typ av brottslighet som avses. Om
risk för återfall konstateras ska det även lämnas förslag till åtgärder
för att minska risken. Av Rättsmedicinalverkets föreskrifter och
allmänna råd framgår att risken för att den dömde återfaller i brottslighet ska anges som låg, medelhög eller hög. Tveksamheter inför
graden av risk ska framgå. Faktorer som bedöms öka respektive
minska risken för återfall i brottslighet (riskfaktorer respektive
skyddsfaktorer) ska redovisas.
Arbetet med att ange risk- och skyddsfaktorer och väga dem
mot varandra är den svåraste delen av riskutredningen. Det kräver
kunskap om forskning, klinisk känslighet och ett gott omdöme.
Det är inte möjligt att närmare fastslå allmängiltiga anvisningar om
vad som är risk- respektive skyddsfaktorer. De olika metoder och
checklistor som används vid bedömningen är framtagna vid forskning på större grupper. En omständighet som utgör en riskfaktor
för de allra flesta, t.ex. ett bristande socialt nätverk, måste inte
nödvändigtvis vara det för den enskilde individen. Mot bakgrund av
att en riskbedömning avser en särskild individ, krävs att bedömningen kompletteras utifrån utredningslagets kliniska erfarenhet,
dvs. långvarig erfarenhet av möten med människor av olika slag och
i kliniska sammanhang. De utredare som utför en riskutredning
måste ha genomgått utbildning i riskbedömningsmetodik eller ha
motsvarande kompetens. De ska också ha inhämtat kunskaper om
åtgärder avseende riskhantering som sammanhänger med riskbedömning inför prövningen av omvandling av fängelse på livstid.
Rättsmedicinalverkets arbete med riskbedömningar kvalitetsgranskas löpande genom en fortlöpande kvalitetsuppföljning under
utredningen och en övergripande utvärdering av själva utredningsprocessen och tekniker som ingår i den.
Rättsmedicinalverket ansvarar också för utföranden av rättspsykiatriska undersökningar. En rättspsykiatrisk undersökning utförs vanligen av ett utredningsteam bestående av rättspsykiater,
forensisk socialutredare, psykolog och omvårdnadspersonal.
Vad gäller riskbedömningar i samband med rättspsykiatriska
undersökningar anges följande i Rättsmedicinalverkets föreskrifter.
I förordnanden från rätten som avser särskild utskrivningsprövning
får den rättspsykiater som ingår i utredningsteamet ge den forensiske
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socialutredaren eller psykologen i uppdrag att göra en bedömning av
risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Riskbedömningen
ska göras med hjälp av en strukturerad metod framtagen utifrån
vetenskap och beprövad erfarenhet. Metoden ska dokumenteras i
utredningen (9 § HSLF-FS 2015:31).
7.5.2

Riskbedömningar inom Kriminalvården

Inom Kriminalvården görs riskbedömningar i flera olika situationer.
Nedan redogörs för de riskbedömningar som görs i samband med
verkställighetsplaneringen, placering på säkerhetsavdelning, särskilda
villkor för långtidsdömda, permission och samt vid särskilda utslussningsåtgärder.
Verkställighetsplanen
Redan i ett tidigt skede av verkställigheten gör Kriminalvården
riskbedömningar. Verkställighet av fängelse ska enligt 1 kap. 5 §
fängelselagen utformas så att den intagnes anpassning till samhället
underlättas och så att negativa följder av frihetsberövandet motverkas. Av bestämmelsen följer vidare att verkställigheten, i den
utsträckning det är möjligt utan att kravet på samhällsskydd eftersätts, särskilt ska inriktas på åtgärder som är ägnade att förebygga
återfall i brott. För varje intagen ska det vidare finnas en individuellt utformad verkställighetsplan som planeras och utformas
efter samråd med den intagne och i samverkan med berörda myndigheter.
En verkställighetsplan ska enligt 6 § fängelseförordningen grundas
på en utredning av den intagnes behov av stöd och kontroll och om
vilka åtgärder som bör vidtas under verkställigheten för att minska
risken för återfall i brott.
I Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse
(KVFS 2011:1, FARK Fängelse). I dessa föreskrifter anges att
verkställighetsplanen ska tas fram i syfte att utforma verkställigheten på ett ändamålsenligt sätt och förbereda frigivningen. Planen
ska vara individuellt utformad efter omständigheterna i det enskilda
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fallet. Den intagne ska få en kopia av planen (1 kap. 26 § FARK
Fängelse).14 Med att verkställigheten utformas på ett ändamålsenligt sätt avses såväl att kravet på samhällsskydd samt ordning och
säkerhet i anstalt tillgodoses, som att åtgärder vidtas för att minska
risken för återfall i brott, underlätta den intagnes anpassning i
samhället eller motverka negativa följder av frihetsberövandet.
En verkställighetsplan ska vara baserad på en sammanställning
och bedömning av identifierade risker, behov och förutsättningar
av betydelse för innehållet i verkställigheten och möjligheterna att
minska risken för återfall i brott.15 En risk- och behovsbedömning
ska göras för varje intagen och när det finns anledning till det ska
det göras en förnyad risk- och behovsbedömning (1 kap. 27 §
FARK Fängelse).
Enligt Kriminalvårdens allmänna råd bör i riskbedömningen identifieras de risker som har starkast samband med risken för återfall i
brott. Identifierad risk anges i termer av låg, medel eller hög risk.
Utifrån en samlad bedömning bör identifieras vilka riskreducerande
åtgärder som är nödvändiga. Behovsbedömningen bör identifiera
vilka åtgärder som kan underlätta den intagnes anpassning i samhället eller övergången till ett liv i frihet, motverka negativa följder
av frihetsberövandet samt tillgodose behov av hälso- och sjukvård.
Skäl att göra en förnyad risk- eller behovsbedömning kan t.ex.
finnas om en intagen döms på nytt under pågående verkställighet
eller om ny information framkommer som motiverar en ny bedömning.
I normalfallet grundas riskbedömningen på resultatet av en basutredning enligt risk-, behov- och mottaglighetsmodellen (RBM).16
I utredningen ingår en inventering av bakgrundsfaktorer och
dynamiska riskfaktorer. Utredningens omfattning anpassas efter
omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt RBM finns det åtta
riskområden (s.k. central eight) som utgör de mest centrala riskområdena för återfall i generell kriminalitet och våldsbrott. Medan
det första riskområdet antisocial historia är statiskt är de övriga sju
14
Motsvarande föreskrifter finns i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll, FARK IÖV (KVFS 2011:6) och i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder, FARK Frivård (KVFS 2011:5).
Ytterligare regler om planeringen av övervakning finns i 5 kap. 3 § förordningen (1998:642)
om verkställighet av frivårdspåföljder.
15
Prop. 2009/10:135 s. 120.
16
Handbok för verkställighetsplan – VSP (2016:2), reviderad 2016-09-19.
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riskområdena – prokriminella attityder, prokriminellt umgänge, antisocialt personlighetsmönster, missbruk och beroende av alkohol eller
narkotika, familj och relationer, arbete/skola/sysselsättning/boende
och fritid och avkoppling – dynamiska. Det kan också finnas andra
omständigheter, t.ex. psykisk eller fysisk ohälsa, negativa följder av
frihetsberövandet, spelproblematik – som påverkar risken. Riskbedömningen utgår från den dömdes historik och tidigare kriminella beteende. Bedömningen av risknivån (låg, medel eller hög)
görs utifrån en samlad bedömning och värdering av förekommande
utredningsunderlag. De riskområden som ligger till grund för
bedömningen av risknivå översätts till kriminogena behov. De kriminogena behoven motsvarar de områden som insatser särskilt ska
inriktas på för att minska risken för återfall i brott. Prioriteringsordningen för de olika behoven anges i nivåerna låg, medel eller hög
och insatser riktas i första hand mot behovsområden som bedömts
som medel eller höga.
De åtgärder som planeras i verkställighetsplanen ska regelbundet
följas upp av en inom Kriminalvården ansvarig tjänsteman. Verkställighetsplanen ska ändras när det finns anledning till det. Enligt
Kriminalvårdens allmänna råd kan det t.ex. finnas anledning att
ändra verkställighetsplanen om en åtgärd genomförts och det finns
behov av ytterligare åtgärder, en förnyad risk- eller behovsbedömning föranleder ändrade eller nya åtgärder eller om planerade åtgärder avbrutits eller inte kommit till stånd.
Placering på anstalt
Anstalterna i Sverige är indelade i tre säkerhetsklasser (1–3) efter
förmåga att hantera olika typer av risker. Anstalter i säkerhetsklass
1 har den högsta säkerheten och anstalter i säkerhetsklass 3 har den
lägsta säkerhetsklassen. Förmågan att hantera olika typer av risker
varierar i viss mån mellan alla anstalter. Det kan alltså finnas en
anstalt i en lägre säkerhetsklass som har bättre förmåga att hantera
en viss risk än en högre säkerhetsklass, men sämre förmåga att hantera andra typer av risker.17

17

Handbok om placering i anstalt (2012:8) s. 9 och 15.
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Den allmänna bestämmelsen om placering på anstalt finns i 2 kap.
1 § fängelselagen och innebär att en intagen inte får placeras så att
han eller hon underkastas mer ingripande övervakning och kontroll
än som är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten i anstalt
ska kunna upprätthållas. Vid beslut om placering ska, i den utsträckning det är möjligt, hänsyn tas till den intagnes behov av
sysselsättning, omvårdnad och en lämplig frigivningsplanering. Enligt 10 § fängelseförordningen ska vid bedömningen särskilt beaktas risken för rymning, fritagning, fortsatt brottslighet, missbruk
och annan misskötsamhet, samt behovet av att undvika en olämplig
sammansättning av intagna och att i övrigt kunna bedriva en
ändamålsenlig verksamhet i anstalt. I Kriminalvårdens föreskrifter
och allmänna råd anges närmare riktlinjer för bedömningen vid placering (2 kap. 1 § FARK Fängelse). Beslut om placering ska föregås
av en helhetsbedömning i varje enskilt fall. När det gäller bedömningen av risker ska särskilt beaktas:
– karaktären och omfattningen av den intagnes tidigare och aktuella brottslighet,
– utfallet av tidigare och pågående brottslighet, strafftidens längd
och återstående verkställighetstid,
– om den intagne ska utvisas eller avvisas efter frigivningen eller
saknar anknytning till riket,
– om den intagne är medlem i eller har annan koppling till ett
kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet, och
– den intagnes personliga förhållanden, såsom missbruk eller psykisk
ohälsa.
Som exempel på en olämplig sammansättning vid placeringen anges
intagna som är dömda i samma mål eller som är medlemmar i eller
har annan koppling till samma eller rivaliserande kriminella nätverk,
om en intagen riskerar att utsättas för övergrepp av en annan intagen eller om en intagen kan befaras påverka en annan intagen att
allvarligt störa ordningen eller säkerheten.
En intagen får enligt 2 kap. 4 § fängelselagen placeras på en avdelning med särskild hög grad av övervakning och kontroll (säkerhetsavdelning) om 1) det finns en varaktig risk för att den intagne
rymmer eller fritas och det kan antas att han eller hon är särskilt
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benägen att fortsätta allvarlig brottslig verksamhet, eller 2) det
finns särskild anledning att anta att det behövs för att hindra den
intagne från allvarlig brottslig verksamhet under vistelsen i anstalt.
Ett beslut om placering på en säkerhetsavdelning ska omprövas så
ofta det finns anledning till det, dock minst en gång i månaden.
En säkerhetsavdelning innebär, i förhållande till övriga anstalter
och avdelningar, en mycket högre grad av övervakning och kontroll.18 Den ökade övervakningen och kontrollen på en säkerhetsavdelning avser såväl det fysiska skalskyddet som de samlade insatserna avseende dynamisk säkerhet.
Långtidsdömda och särskilda villkor
I 1 kap. 7 § fängelselagen finns bestämmelser om särskilda villkor
för långtidsdömda.
Ärenden om särskilda villkor handläggs av Kriminalvårdens
sektion för internationella och andra särskilda klientärenden (SIK)
vid Kriminalvårdens rättsenhet. Beslut om särskilda villkor kan efter
begäran härom omprövas och överklagas till allmän förvaltningsdomstol (14 kap. 1 och 2 §§ fängelselagen). Kriminalvården har också
en skyldighet att ompröva villkoren när det finns anledning till det
(1 kap. 8 § fängelselagen).
Beslut om särskilda villkor ska föregås av en individuell prövning och bygga på en risk- och behovsprofil av den intagne. Enligt
förarbetena till fängelselagen ska det göras en helhetsbedömning
varvid bl.a. beaktas vilken typ av brott den intagne är dömd för,
delaktigheten i brottet, hans eller hennes inställning till kriminalitet, utfallet av tidigare straffverkställighet och strafftidens längd.19
Vad gäller brottet bör enligt motiven särskilt beaktas om det har
internationell anknytning eller om det är fråga om systematisk
brottslighet. Om tidigare kriminalitet ligger långt tillbaka i tiden
bör detta tas med i helhetsbedömningen. Vid bedömningen av den
intagnes benägenhet att under verkställigheten tillgripa våld bör
beaktas vad som framgår av rättspsykiatrisk undersökning och psykolog samt andra expertutlåtanden.20
18

Prop. 2009/10:135 s. 75.
A. prop. s. 122.
20
Prop. 2009/10:135 s. 122.
19
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Utredningen inför beslut om särskilda villkor görs vanligen på
en riksmottagning. Riksmottagningsavdelningar finns på Kumlaanstalten (för män) och anstalten Hinseberg (för kvinnor). På
riksmottagningen finns det särskilda resurser för att genomföra
den typ av utredning och bedömning som behövs inför ett beslut
om särskilda villkor. Huvudregeln är därför att en intagen som
avtjänar fängelse i lägst fyra år och som vistats i häkte när domen
blir verkställbar ska placeras på riksmottagningen för utredning
inför beslut om särskilda villkor (2 kap. 4 § FARK Fängelse). I vissa
situationer kan utredningen göras vid den anstalt där den intagne
annars är inskriven.
Inför ställningstagande till de särskilda villkor som av säkerhetsskäl är nödvändiga görs en riskbedömning. Enligt 1 kap. 32 § FARK
Fängelse ska riskbedömningen särskilt omfatta:
1. risken för att den intagne rymmer eller fritas från anstalt,
2. begår brott,
3. använder hot eller våld, eller
4. gör sig skyldig till annan allvarlig misskötsamhet.
Omfattningen av utredningen är bl.a. beroende av brottslighetens
karaktär och omfattning samt den intagnes personliga förhållanden.
Utredningen baseras på befintlig dokumentation som t.ex. anteckningar i Kriminalvårdens klientadministrativa system, Kriminalvårdsregistret, personutredning, yttrande från socialtjänsten, läkarintyg
enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m., rättspsykiatriskt utlåtande, andra utlåtanden av t.ex.
psykolog eller psykiater, utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, domar och förundersökningsprotokoll. Utredningen innefattar även en intervju med den intagne, observationer av den intagne, t.ex. hur han eller hon fungerar med medintagna och personal. I utredningen kan även ingå extern information från polis,
åklagare, socialtjänst eller anhörig. Riskbedömningsinstrument kan
användas som hjälpmedel vid bedömningen av risken för återfall i
våldsbrott.
Redovisningen av risk- och skyddsfaktorer ska ha fokus på
faktorer som genom forskning visats vara relaterade till de risker
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som ska bedömas.21 Beskrivningen ska innehålla både statiska och
dynamiska risk- och skyddsfaktorer. Medan statiska risk- och skyddsfaktorer inte går att förändra, är dynamiska faktorer påverkbara och
möjliga att förändra. Vid riskbedömningen ska enligt 1 kap. 33 §
FARK Fängelse särskilt följande faktorer beaktas:
1. karaktären och omfattningen av den intagnes tidigare och aktuella brottslighet,
2. utfallet av tidigare och pågående verkställighet,
3. strafftidens längd och återstående verkställighetstid,
4. om den intagne ska utvisas eller avvisas efter frigivning eller saknar anknytning till riket,
5. om den intagne är medlem i eller har annan koppling till ett kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet, och
6. den intagnes personliga förhållanden, såsom missbruk eller psykisk
ohälsa.
Ärenden som gäller personer som dömts för generell brottslighet
som t.ex. narkotikabrott eller ekonomisk brottslighet prövas och
handläggs av särskilda utredare, som med hänvisning till praxis och
kända brottsrelaterade faktorer vanligtvis genomför en ostrukturerad risk- och behovsbedömning med RBM-B (basutredningen)
som struktur. I ärenden som gäller intagna som dömts för våldsoch/eller sexualbrott ska det alltid göras en fördjupad risk- och
behovsbedömning. Den fördjupade bedömningen utförs av en specialist (psykolog) med en särskild utbildning och erfarenhet av det
område som det specifika instrumentet är avsett för. Bedömning av
risken för framtida våld sker för närvarande genom tillämpning av
HCR-20V3, för sexuellt våld används SVR-20 och när det gäller
risker för framtida partnervåld används SARAV3. Dessa bedömningar ska, förutom en graderad riskbedömning, dessutom innehålla en beskrivning och ett resonemang omkring motivatorer,
avhämmare och destabilatorer. Bedömarna ska vidare lämna en
genomarbetad beskrivning av ett eller flera alternativa hypotetiska
riskscenarier (”worst case scenario” – ”best case scenario”) samt
21

Handbok om särskilda villkor för långtidsdömda och placering i riksmottagning (2012:2).
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innefatta ett ställningstagande till allvarlighetsgraden i en eventuell
framtida brottslighet. I detta sammanhang ska också den dömdes
behov utförligt dokumenteras tillsammans med en analys av specifik
mottaglighet.
Utifrån de risk- och skyddsfaktorer som identifierats görs en
bedömning av risken för att den intagne rymmer eller fritas från
anstalt, begår brott under verkställigheten, använder hot eller våld,
eller gör sig skyldig till annan allvarlig misskötsamhet. Risknivån kan
uttryckas i termerna låg, medel eller hög.22 En risk- och behovsbedömning på någon av riksmottagningarna ska alltid förutom en
presentation av risknivåer resultera i rekommendationer av strategier för riskhantering. I såväl SVR-2 som HCR 20V3 ingår PCL-R
(Psykopathy Checklist Revised; Hare, 1991). Resultatet av en PCLR-utredning är en särskilt viktig faktor att ta i beaktande vid en
bedömning av såväl den generella som den specifika mottagligheten
för den enskilde individen. Instrumentet är dock inte lämpligt att
användas som ett ensamt fristående instrument för bedömning av
risker och behov utan som ett komplement till ett mera omfattande
utredningsförfarande. Riksmottagningarnas verksamhet har tidigare
kvalitetsgranskats och Kriminalvården har meddelat riktlinjer för
hur instrument ska användas för bedömningar av risk, behov och
mottaglighet.
Permission och annan vistelse utanför anstalt
För att underlätta en intagens anpassning till samhället, får hon eller
han meddelas tillstånd att vistas utanför anstalt för viss kort tid
(permission). En förutsättning för permission är att det inte finns
en påtaglig risk för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på något annat sätt missköta sig
(10 kap. 1 och 2 § fängelselagen).

22
Handbok om särskilda villkor för långtidsdömda och placering i riksmottagning (2012:2)
s. 18.
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Vid bedömningen av de risker som anges i 10 kap. 1 och 2 §§
fängelselagen ska enligt 10 kap. 1 § FARK Fängelse särskilt beaktas:
1. karaktären och omfattningen av den intagnes tidigare och aktuella brottslighet, med särskild hänsyn tagen till eventuella brottsoffer,
2. utfallet av tidigare och pågående verkställighet, såsom utfallet av
tidigare utevistelser och eventuell misskötsamhet,
3. strafftidens längd och återstående verkställighetstid,
4. om den intagne ska utvisas eller avvisas efter frigivning eller saknar anknytning till riket,
5. om den intagne är medlem i eller har annan koppling till ett
kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet,
6. den intagnes personliga förhållanden, såsom missbruk eller psykisk
ohälsa, samt
7. förhållandena under vilka permissionen kommer att genomföras.
Särskilda utslussningsåtgärder
Bestämmelser om särskilda utslussningsåtgärder finns i 11 kap.
fängelselagen.
Gemensamt för de olika utslussningsåtgärderna är att de endast
får meddelas, om det inte finns någon beaktansvärd risk för att den
intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande
eller på annat sätt allvarligt missköta sig (11 kap. 2–5 §§ fängelselagen). I förarbetena betonas att riskbedömningen är en viktig del i
prövningen, men att denna bedömning samtidigt inte får göras så
restriktiv att möjligheten till utslussning i praktiken utesluts.
Bedömningen av risk ska göras utifrån den utslussningsåtgärd som
är aktuell och de villkor och den kontroll som åtgärden förenas
med. Det innebär att en intagen som inte uppfyller kraven för en
viss åtgärd, t.ex. utökad frigång, kan beviljas t.ex. vistelse i halvvägshus eller vårdvistelse.23

23

Prop. 2009/10:135 s. 164.
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Vid riskbedömningen ska enligt 11 kap. 2 § FARK Fängelse särskilt beaktas:
1. karaktären och omfattningen av den intagnes tidigare och aktuella brottslighet, med särskild hänsyn tagen till eventuella brottsoffer,
2. utfallet av tidigare och pågående verkställighet, såsom utfallet av
genomförda utevistelser på egen hand och deltagande i brottsoch missbruksrelaterad programverksamhet,
3. strafftidens längd och återstående verkställighetstid,
4. om den intagne ska utvisas eller avvisas efter frigivning eller
saknar anknytning till riket,
5. om den intagne är medlem i eller har annan koppling till ett
kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet, och
6. den intagnes personliga förhållanden, såsom missbruk eller psykisk
ohälsa.
Enligt Kriminalvårdens allmänna råd ligger riskbedömningen till
grund för beslut om en utslussningsåtgärd ska beviljas och vilka
villkor som ska gälla. Den intagne bör ha genomfört permission
utan anmärkning innan en utslussningsåtgärd beviljas. Frigång innebär att en intagen under dagtid utanför anstalt utför arbete, får behandling eller deltar i utbildning eller särskilt anordnad verksamhet.
Innan en sådan åtgärd beviljas bör den intagne ha genomfört permission på egen hand utan anmärkning.
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8.1

Inledning

I detta kapitel behandlas frågan om det finns skäl att ändra reglerna
om villkorlig frigivning.
Den första delen av kapitlet innehåller vår analys och vårt ställningstagande till om risk för återfall i allvarlig brottslighet ska
kunna beaktas som skäl mot villkorlig frigivning. Därefter behandlar vi riksdagens tillkännagivande om att återfall i brott ska innebära senareläggning av villkorlig frigivning. I vårt uppdrag ingår att,
oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag till hur en ordning
som innebär att återfallsrisken i vissa fall ska kunna beaktas som
skäl mot villkorlig frigivning bör utformas. Våra överväganden beträffande en eventuell reglering redovisas i den tredje delen av detta
kapitel.

8.2

Allmänna utgångspunkter

Allvarliga brott mot person orsakar stort mänskligt lidande för enskilda. Sådan brottslighet minskar också tryggheten i samhället och
påverkar därmed livskvaliteten för många. På samhällsnivå orsakar
brotten kostnader. Det är därför naturligt och rimligt att överväga
olika tänkbara åtgärder för att minska risken för återfall. Senareläggning av villkorlig frigivning på grund av risk för återfall utgör
en av de åtgärder som är naturlig att överväga i ett sådant sammanhang.
Direktiven innebär att vi särskilt ska uppmärksamma konsekvenser för förutsebarhet och likabehandling när vi överväger om ett
system där risk för återfall kan leda till längre verkställighetstider i
anstalt är ett lämpligt system för att förhindra återfall under verk-
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ställigheten. En utgångspunkt för våra ställningstaganden är också
att föreslagna förändringar ska tillgodose krav på samhällsskydd.
Det ingår inte i vårt uppdrag att mer förutsättningslöst pröva
systemet med villkorlig frigivning och hur det i grunden bör utformas. Det innebär att vi i våra överväganden har att förhålla oss
till den nuvarande utformningen av regleringen och föreslå förändringar av den.
I direktiven betonas den villkorliga frigivningens syfte att på ett
ändamålsenligt sätt kontrollera övergången från anstalt till ett liv i
frihet. Det återfallsförebyggande arbetet påbörjas redan under verkställigheten i anstalt men det är först efter frigivningen från anstalt
som den dömde ställs inför de praktiska utmaningar som han eller
hon behöver klara av för att inte återfalla i brott. Möjligheten till en
successiv övergång från livet i anstalt till ett liv i frihet är i många
fall avgörande för den dömdes anpassning. Under prövotiden efter
villkorlig frigivning kan den dömde ställas under övervakning och
bli föremål för andra återfallsförebyggande insatser. Mot bakgrund
av det anförda är det en utgångspunkt för vårt arbete att det inte
bör komma i fråga att hela strafftiden verkställs i anstalt.
Systemet med villkorlig frigivning utgör en del av det straffrättsliga reaktionssystemets uppbyggnad och har också samband med
återfallsregleringen. Vid återfall under prövotiden kan den villkorligt medgivna friheten förverkas. Den villkorliga frigivningen möjliggör alltså reaktioner mot den som efter avtjänat fängelsestraff i
anstalt, och under prövotiden begår nya brott. Vid bedömningen av
förändringar i reglerna om villkorlig frigivning måste därför också
beaktas de syften och grundprinciper som det nuvarande straffsystemet vilar på.
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Risk för återfall i brott bör inte utgöra skäl
mot villkorlig frigivning

Bedömning: Det bör inte införas en ordning som innebär att
risk för återfall i allvarlig brottslighet kan påverka tidpunkten
för villkorlig frigivning.

8.3.1

Inledning

Ett system med villkorlig frigivning har funnits i Sverige sedan början
av 1900-talet. Reglerna har över tid sett olika ut och under perioder
även innefattat överväganden om risk för återfall i brott. De nu
gällande reglerna fick sin utformning genom lagändringar som
trädde i kraft 1999 och 2007. De regler som innebar en möjlighet
att senarelägga den villkorliga frigivningen med hänsyn till risk för
återfall i allvarlig brottslighet upphörde 1999. Som närmare redogjorts för under avsnitt 4.3.6 ansågs starka rättviseskäl tala för att
reglerna om villkorlig frigivning i princip ska vara obligatoriska.
Det ansågs vara en fördel med klara och enkla regler som gäller lika
för alla.1 Förutom att den villkorliga frigivningen kunde skjutas upp
på den dömdes egen begäran, skulle därför det enda fakultativa
inslaget i reglerna bestå av en möjlighet att senarelägga frigivningen
på grund av den intagnes misskötsamhet under anstaltstiden. I
fråga om risken för fortsatt brottslighet anfördes att ingripanden
mot enskilda personer ska grundas på de brott som de gjort sig
skyldiga till och inte på en bedömning av risk för att han eller hon
efter frigivningen kommer att fortsätta begå brott.2
Genom den senaste lagändringen i reglerna om villkorlig frigivning 2007 upphörde möjligheten att senarelägga frigivningstidpunkten
på den dömdes egen begäran. Enligt gällande rätt kan frigivningstidpunkten bara skjutas upp i de fall den dömde har misskött sig
under anstaltstiden. I förarbetena till de nu gällande reglerna framhålls att ett system med uppskjuten villkorlig frigivning ställer höga

1
2

Prop. 1997/98:96 s. 120 och 126.
SOU 1995:91 s. 341.
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krav på förutsebarhet och att systemet inte får öppna upp för godtycke och upplevas som rättsosäkert.3
En av våra huvuduppgifter är att analysera och ta ställning till
om risk för återfall i allvarlig brottslighet ska beaktas som skäl mot
villkorlig frigivning. I det följande redovisas våra överväganden när
det gäller frågan om reglerna om villkorlig frigivning bör ändras på
så vis att hög risk för återfall i allvarlig brottslighet ska kunna beaktas som skäl mot villkorlig frigivning. Nedan behandlas samhällsskyddsintresset och vilka möjligheter det finns att tillgodose detta
intresse genom åtgärder beträffande den villkorliga frigivningen.
Vidare behandlas riskbedömningar avseende återfall i brott och i
vilken utsträckning det är möjligt att förutse vem som kommer att
återfalla i brott. Därefter redogörs för grundläggande straffrättsliga
principer och vilket utrymme det inom straffsystemet finns för att
beakta återfall eller risk för återfall. Vidare behandlas olika lagtekniska modeller och regleringen i andra länder. Avsnittet avslutas
med vår sammanfattande bedömning.
8.3.2

Intresset av samhällsskydd

För en grupp intagna i anstalt bedöms risken för återfall i allvarlig
brottslighet vara hög också vid tidpunkten för villkorlig frigivning.
Det framstår som rimligt att samhället i dessa fall tar ett särskilt
ansvar för att förhindra återfall i brott så länge verkställigheten av
ett fängelsestraff anses pågå. Intresset av samhällsskydd talar alltså
för att en intagen som bedöms ha en hög risk för återfall i allvarlig
brottslighet vid tidpunkten för villkorlig frigivning kan bli föremål
för åtgärder som avser att motverka återfall i brott.
Åtgärder gentemot enskilda som syftar till att tillgodose krav på
samhällsskydd måste, i de fall de innebär rättighetsinskränkningar,
vägas mot den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. Rättighetsinskränkningarna måste vara proportionerliga och får inte vara
mer ingripande än vad syftet kräver. Värdet av åtgärder som avser
att förhindra och förebygga brott måste bedömas mot bakgrund av
det intresset. En väsentlig frågeställning i det sammanhanget är om
åtgärden kan försvaras utifrån det förväntade resultatet. Vidare måste
3

Prop. 2005/06:123 s. 58.
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den skada som risken avser vägas mot den osäkerhet som en bedömning av risk ofrånkomligen är behäftad med. Ytterligare en omständighet att beakta är vilken typ av samhällsskyddsåtgärder det är fråga
om. Kravet på rättssäkerhet innebär att osäkerheten i den bedömning som ligger till grund för åtgärderna måste ligga på en godtagbar nivå inte bara i förhållande till den skada som risken avser utan
också i förhållande till den tänkta åtgärden.
En möjlighet att beakta skyddsaspekter i fråga om dömda som
bedöms ha en hög benägenhet att återfalla i allvarliga brott finns
vid särskild utskrivningsprövning i samband med rättspsykiatrisk
vård och vid prövningen av om ett fängelsestraff på livstid ska
omvandlas till fängelse på viss tid. När det gäller rättspsykiatrisk
vård med särskild utskrivningsprövning har dock förhållandevis nyligen förslagits att påföljden ska avskaffas och ersättas av ett system
med möjlighet att besluta om särskilda skyddsåtgärder. Enligt
förslaget bör det finnas en tydlig uppdelning mellan straffrättsligt
ansvar, vårdbehov och intresset av skydd mot fortsatta angrepp
mot människors liv eller hälsa. I syfte att tydliggöra en sådan uppdelning samt att det inte är fråga om en straffrättslig påföljd utan
en riskhantering föreslås systemet med särskilda skyddsåtgärder
vara fristående och placeras utanför det straffrättsliga systemet.4 En
annan aspekt i sammanhanget gäller det förhållandet att det både
när det gäller livstidsstraffet och rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning i grunden handlar om tidsobestämda påföljder
– påföljder som i sig i stor utsträckning är präglade av samhällsskyddsaspekter. Det kan därför hävdas att ett avslag på en ansökan
om omvandling eller ett beslut om att den rättspsykiatriska vården
ska fortsätta inte enbart är kopplad till återfallsrisken utan också
grundad i livstidsgärningen eller den gärning som legat till grund
för den rättspsykiatriska vården.5
Sammanfattningsvis kan det alltså i och för sig vara försvarbart
att utifrån intresset av samhällsskydd vidta åtgärder för att förhindra
återfall i allvarlig brottslighet. En grundläggande förutsättning för
att intresset av samhällsskydd ska motivera att villkorlig frigivning
sker vid en senare tidpunkt än vad som annars hade gällt, är emeller4
Se närmare Psykiatrilagsutredningens förslag i SOU 2012:17. Betänkandet redogörs för
i kapitel 4.
5
Jenny Samuelsson Kääntä, Omvandlingslagen – livstidsstraffets metamorfos, Förarbete &
Efterfest – skrifter från amanuenskollegiet vid juridiska fakulteten i Uppsala, s. 65 och 66.
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tid att samhällsskyddsintresset i rimlig utsträckning kan tillgodoses
genom åtgärden.
8.3.3

Möjligheten att genom ändrade regler om villkorlig
frigivning tillgodose intresset av samhällsskydd
är begränsad

Intresset av samhällsskydd kan inte fullt ut tillgodoses inom ramen
för ett tidsbestämt fängelsestraff. I det tidsbestämda straffet ligger
att strafftiden är ändlig; så småningom ska den dömde friges. Även
om det sålunda är möjligt att med säkerhet uttala att den dömde
kommer att återfalla så snart han friges, ska han friges när den utmätta strafftiden har verkställts. Såvida den dömde inte kan rehabiliteras under den förlängda anstaltsvistelsen är möjligheten att tillgodose intresset av samhällsskydd genom uppskjuten villkorlig frigivning därför begränsad.
Frågan är då om det finns stöd för antagandet att den dömde
kan rehabiliteras under den förlängda anstaltsvistelsen. Utifrån individualpreventiva effekter och den mer grundläggande frågan om det
överhuvudtaget finns en återfallsförebyggande effekt av frihetsberövande straff jämfört med icke frihetsberövande straff finns det
inget i forskningen som påvisar någon sådan säkerställd skillnad när
det gäller effekter på återfall i brott. Inte heller när det gäller frågan
om verkställighetens längd kan påverka nivån på återfall i brott
finns det något forskningsunderlag som tyder på sådana effekter.
Däremot finns det vissa positiva effekter när det gäller behandlingsinriktade insatser under verkställigheten.6 Det är olika typer av
behandlingsinsatser för särskilda grupper som visat sig kunna minska
återfallsrisken.
Det finns flera internationella utvärderingar av missbruksprogram
och brottsförebyggande program. En metaanalys avser missbruksbehandling i fängelse.7 Analysen bygger på över 70 studier. I genom6

Brå rapport 2015:2, Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter. En studie av
intagnas sysselsättning, s. 55 ff. och Utvärdering av Kriminalvårdens behandlingsprogram.
Sammanfattningsrapport, Kriminalvården 2014.
7
Mitchell, Wilson och MacKenzie (2012). The Effectiveness of Incarceration-Based Drug
Treatment on Criminal Behavior: A Systematic Review. Campbell Systematic Reviews 2012:18.
Studien beskrivs i Brå rapport 2015:2.
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gången ingår s.k. terapeutiska samhällen8 och andra gruppbaserade
program. Resultaten visar positiva effekter, främst av terapeutiska
samhällen där andelen återfall var mellan 5–10 procent lägre för deltagarna än i kontrollgrupperna. Effekterna för de övriga programmen var inte signifikanta. I en annan metaanalys undersöktes effekterna av behandling baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) för
personer som dömts för brott.9 Analysen bygger på 58 studier samt
avser både fängelse och frivård. Den övergripande slutsatsen av
analysen är att KBT-program har effekt. Slutsatsen i studien är att
resultaten av programmen är desamma oavsett om behandlingen
ges i fängelse eller i frihet. Av dem som deltog i behandlingsprogram återföll i genomsnitt tre av tio, jämfört med fyra av tio
bland dem som inte deltog.
Vid Kriminalvårdens utvärdering av nio behandlingsprogram på
anstalt var det endast 12-stegsprogrammet (ett missbruksprogram)
som visade signifikanta positiva effekter på återfall i brott.10 Av de
övriga utvärderade åtta behandlingsprogrammen kunde statistiskt
säkerställda riskminskningar påvisas beträffande fyra program.
Mot bakgrund av att behandlingsinsatser i anstalt visar vissa
positiva effekter kan hävdas att en förlängning av frihetsberövandet
skulle kunna minska risken för återfall eftersom Kriminalvården får
mer tid för behandling. Den grupp dömda som det är fråga om har
dock redan vistats i anstalt under en längre tidsperiod och under
denna period med stor sannolikhet varit föremål för eller i vart fall
erbjudits olika typer av behandlingsinriktade insatser. Det kan inte
heller bortses från att det är fråga om personer som i många fall får
antas vara förhållandevis svåra att rehabilitera. Att Kriminalvården
inom ramen för den ytterligare tid som den dömde vistas i anstalt
till följd av uppskjuten frigivning skulle få framgång med återfallsförebyggande åtgärder när sådana tidigare har misslyckats får antas
vara osannolikt. Till det anförda kommer att utbudet av behandlingsprogram är begränsat. Enligt uppgift från Kriminalvården är
situationen för långtidsdömda ofta den att de vid tidpunkten för
8

Avdelningar där vårdperspektivet genomsyrar all verksamhet.
Lipsey, Landenberger och Wilson, (2007), Effects of cognitive-behavioral programs for
criminal offenders. Campbell Systematic Reviews 2007:6. Studien beskrivs i Brå rapport 2015:2
och i Utvärdering av Kriminalvårdens behandlingsprogram. Sammanfattningsrapport, Kriminalvården 2014.
10
Utvärdering av Kriminalvårdens behandlingsprogram, Sammanfattningsrapport, Kriminalvården 2014, s. 14.
9
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villkorlig frigivning redan varit föremål för flera behandlingsinsatser
och genomgått lämpliga program. Vår slutsats är därför att det får
antas finnas högst begränsade möjligheter att genom behandlingsinsatser rehabilitera dömda under den förlängda anstaltsvistelsen.
I anslutning till frågan om det är möjligt att rehabilitera
fängelsedömda under den förlängda anstaltsvistelsen bör framhållas
att det finns en risk för att regler av det slag som nu diskuteras
leder till motsatt effekt, dvs. att risken för återfall i brott efter
frigivningen i stället ökar. Det är väl belagt att ett fängelsestraff
som avtjänas i anstalt i många fall innebär negativa konsekvenser
för den dömde. Det kan befaras att ett beslut om att frigivning, på
grund av risken för återfall i brott, ska ske vid en senare tidpunkt
ytterligare bidrar till de negativa följderna av frihetsberövandet.
Regler av nu aktuellt slag innebär dessutom att förutsebarheten
minskar och att principen om likabehandling åsidosätts. Den dömde
kan inte på förhand veta hur lång tid av strafftiden som han eller
hon ska verkställa i anstalt. Personer som dömts till lika långa
fängelsestraff kan, beroende av den bedömda risken, komma att
friges vid olika tidpunkter. Enligt vår mening finns det därför anledning att befara att redan förekomsten av regler som möjliggör att
frigivningstidpunkten kan skjutas upp på grund av risk för återfall i
brott kommer att försvåra Kriminalvårdens möjligheter att utforma
verkställigheten så att den intagnes anpassning i samhället underlättas. I värsta fall kan regler av aktuellt slag leda till motsatt effekt,
nämligen att risken för återfall i brott efter frigivning ökar.
En effekt av ett längre frihetsberövande är den som följer direkt
av den förlängda inkapaciteringen. Vill man uppnå effekter på samhällsnivå (generellt lägre brottsnivåer i samhället än det annars skulle
vara) av inkapacitering tyder forskning på att sådana effekter kan
uppnås vid mycket omfattande upptrappning av användningen av
frihetsberövande reaktioner. Effekterna är dock omdiskuterade.11
Det finns inte något som talar för att de längre frihetsberövanden
11
Ett exempel är USA där man under relativt kort tid femdubblade fångpopulationen. Det
finns även forskningsrapporter som tyder på att effekten av de kraftigt skärpta straffen i
USA varit övergående och att inlåsning, sett ur ett längre perspektiv, haft en försumbar
inverkan på brottsligheten. I stället framhålls bättre polisarbete samt vissa sociala och
ekonomiska faktorer (åldrad befolkning, inkomstförändringar och minskad alkoholkonsumtion) som orsaker till minskad brottslighet. Se bl.a. Oliver Roeder, Lauren-Brooke
Eisen och Julia Bowling, What caused the crime decline?, Brennan Center for Justice at New
York University School of Law.
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som skulle bli följden av en senareläggning av den villkorliga frigivningen på grund av risk för återfall skulle leda till minskad brottslighet eller minskat antal återfall i brott generellt.
På individnivå står det klart att man i stort sett kan hindra nya
brott under själva inkapaciteringstiden. I och med att vissa dömda
återfaller och de frihetsberövade har begränsade möjligheter att
begå brott under anstaltsvistelsen uppnås viss effekt av inkapaciteringen. Med logisk nödvändighet blir effekten för gruppen densamma som återfallsnivån i gruppen skulle ha varit under motsvarande tid i frihet, men alltså begränsad till den tiden. Genom att
skjuta upp frigivningen för intagna som bedöms ha hög risk för
återfall i allvarlig brottslighet skulle man alltså förhindra återfall
och tillgodose intresset av samhällsskydd under den fortsatta inkapaciteringstiden.
Vårt uppdrag avser frågan om förlängd anstaltsvistelse vid risk
för återfall i allvarlig brottslighet, dvs. när en person har begått ett
allvarligt brott och det bedöms föreligga risk för att han eller hon
kommer att återfalla i allvarligt brott. Det visar sig (se avsnitt 6.3.2)
att det är ett relativt litet antal fall där personer lagförts för allvarlig
brottslighet som återfaller i likartad brottslighet inom ett år. Dessutom måste man beakta att risken för återfall sannolikt finns kvar
vid den nya frigivningstidpunkten, vilket innebär att effekten kan
bli att brottet ändå kommer att begås, men senare.
Sammanfattningsvis innebär det anförda att man genom att skjuta
upp frigivningstidpunkten viss tid kan uppnå en inkapaciteringseffekt bestående i att den dömde inte kan återfalla under den fortsatta inkapaciteringen. Det får dock i allmänhet antas att den bedömda risken är densamma vid den nya frigivningstidpunkten. I
värsta fall har den förlängda anstaltsvistelsen inneburit att risken
för återfall har ökat. Effekterna av den ökade inkapaciteringen blir
därmed, om någon, liten på såväl individnivå som på samhällsnivå.
En alternativ lösning är i stället att införa särskilda samhällsskyddsåtgärder (jfr SOU 2002:3 och SOU 2012:17).
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Kan man förutse vem som kommer att återfalla i brott?

Att använda riskbedömningar som beslutsunderlag inom det straffrättsliga området är i sig inte något nytt fenomen. En central fråga i
sammanhanget är emellertid vad vi vet om riskbedömningars tillförlitlighet, dvs. om vi kan lita på de riskbedömningar som görs?
Historiskt har utvecklingen av riskbedömningar gått från ostrukturerade kliniska bedömningar på 1960- och 70-talet, vilka i genomsnitt inte var bättre än slumpen, via aktuariska (historiska) bedömningar på statistiskt underlag under 1980-talet, till dagens kombination av aktuariska data med strukturerade kliniska bedömningar.
Riskbedömningar bygger nästan uteslutande på gruppdata, vilket
innebär att det på individnivå handlar om en bedömning av hur väl
en viss individ statistiskt sett liknar en viss grupp.
Som närmare redogörs för i kapitel 7 visar den forskning som
finns i dag att man genom strukturerade riskbedömningar inom
psykiatrin avseende framtida benägenhet att begå våldshandlingar
som bäst kan uppnå en genomsnittlig säkerhet, s.k. prediktiv validitet, på 70–75 procent. Det innebär att det i genomsnitt blir rätt i
bedömningarna för 70–75 av 100 individer, medan det för de resterande 25–30 individerna blir fel. För att förebygga att en person
återfaller i våldsbrott måste man således frihetsberöva ytterligare
ett antal individer som inte skulle ha återfallit.
Analyser av olika riskbedömningsinstrument visar vidare att
träffsäkerheten när det gäller risk för återfall i våldsbrott är sämre
än bedömningar av låg risk för återfall. För våldsbrott var det genomsnittliga positiva prediktiva värdet (ett mått på andelen av dem som
bedöms få utfallet enligt en bedömningsmetod som också får det)
41 procent. Det genomsnittliga negativa prediktiva värdet, (ett mått
på andelen av dem som inte bedöms få utfallet enligt en bedömningsmetod som heller inte får det) var 91 procent. (Se närmare
avsnitt 7.3.)
Sammanfattningsvis kan konstateras att även om forskningen
när det gäller riskbedömningar utvecklats kvarstår alltjämt svårigheter att göra säkra individuella bedömningar om risk för återfall i
brott. I praktiken är det vara fråga om att förutse vilka i en grupp
som kommer att återfalla. Vissa kommer att göra det, andra inte,
men det är lätt att inse att det är svårt att ange vilka. Det innebär
att man måste acceptera att ett antal människor, som inte skulle ha
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återfallit kommer att få verkställa längre strafftid i anstalt på grund
av att det bedömts föreligga risk för återfall i brott, trots att risken
inte hade realierats om personen frigivits. Osäkerheten gör sig
förstås också gällande i andra riktningen, dvs. personer, i förhållande till vilka risken för återfall bedömts som liten eller obefintlig,
kommer att återfalla.
8.3.5

Straffsystemet och grundläggande straffrättsliga
principer om bl.a. proportionalitet, förutsebarhet
och likabehandling

Frågan om vid vilken tidpunkt villkorlig frigivning ska ske är nära
förknippad med det utmätta straffet och bör därför betraktas som
en del av straffsystemet. Även Europadomstolens praxis ger uttryck
för ett sådant synsätt (se t.ex. Veermäe v. Finland, appl. no. 38704/03
och Csoszànszki v. Sweden, appl. no. 22318/02).
En ordning av det slag som det nu är frågan om, dvs. att kunna
hålla någon frihetsberövad ytterligare tid på den grunden att man
bedömer att det finns en risk för att han eller hon efter frigivningen
kommer att återfalla i allvarlig brottslighet, kan sägas vara mindre
väl förenlig med den utveckling som straffsystemet genomgått de
senaste årtiondena där behovs- och prognoskriterier utmönstrats.
Att låta vissa personer bli föremål för strängare ingripanden än
andra enbart på grund av ett prognostiskt tänkande är ifrågasatt. På
påföljdsområdet har också reformarbetet sedan slutet av 1980-talet
i betydande utsträckning haft som inriktning att gå ifrån sådant tänkande.12
Principerna om proportionalitet och likabehandling innebär i
korthet att straffet ska stå i proportion till den brottsliga gärningens allvar och att lika fall ska behandlas lika. Svårare brott ska
bestraffas strängare än lindrigare brott och lika svåra brott ska bestraffas lika strängt. Straffet ska också vara förutsebart såväl för den
presumtive brottslingen som för allmänheten. Nu nämnda principer har också varit vägledande vid utformningen av de gällande
reglerna för villkorlig frigivning. I förarbetena betonas bl.a. särskilt
12

Se t.ex. 1989 års påföljdsbestämningsreform (prop. 1987/88:120) och 1999 års påföljdsreform (prop. 1997/98:96).
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vikten av förutsebarhet och att reglerna i så stor utsträckning som
möjligt ska gälla lika för alla.13
Straffsystemet bygger också på en humanitetsprincip. Humanitetsprincipen kan i korthet sägas innebära att det för straffrättsliga
ingripanden gäller ett generellt krav på rimlighet och måttlighet samt
att frihetsberövande straff, om möjligt, bör undvikas eller åtminstone
göras så kort som möjligt.14
Sammanfattningsvis kan sägas att principerna om proportionalitet och likabehandling utgör utgångspunkten vid såväl utformningen av ny lagstiftning som vid utdömande av straff i domstol
samt att det finns utrymme att i mildrande riktning avvika för att
tillgodose intresset av humanitet och tolerans.
Ett system som innebär att villkorlig frigivning vid risk för
återfall i brott ska ske vid en senare tidpunkt än annars är mindre
väl förenligt med de principer som straffsystemet i vilar på. Detta
eftersom frihetsberövandet i sådana fall inte längre skulle dikteras
av det eller de brott som den dömde gjort sig skyldig till utan av
risken för vad han eller hon kan komma att göra i framtiden. Kritik
har riktats mot en sådan ordning, framför allt för att den kan öppna
för godtycke och social diskriminering och leda till olikheter inför
lagen. Mot bakgrund av det anförda bör det därför enligt vår mening
krävas starka effektivitetsskäl för att en sådan ordning ska införas.
8.3.6

Betydelsen av återfall eller risk för återfall

En fråga är i vilken utsträckning återfall eller risk för återfall tillmäts
betydelse i straffsystemet.
Inom straffsystemet beaktas återfall i första hand genom påföljdsvalet och genom förverkande av villkorligt medgiven frihet
(30 kap. 4 § och 34 kap. 5 § brottsbalken). Först om den tilltalades
tidigare brottslighet inte i tillräcklig utsträckning kan beaktas genom
påföljdsvalet eller genom förverkande av villkorligt medgiven frihet
ska återfallet beaktas vid straffmätningen (29 kap. 4 § brottsbalken).

13

Prop. 1997/98:96 s. 120 och prop. 2005/06:123 s. 58.
Prop. 1987/88:120 s. 31, SOU 1986:14 s. 80 och SOU 2008:85 s. 246. Se vidare bl.a. Borgeke
och Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, 3:e uppl., s. 39 f. och Ulväng, Påföljdskonkurrens – Problem och principer, s. 107.

14
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Beträffande risk för ny brottslighet bör framhållas att utgångspunkten, som behandlats i det föregående, är att straff ska bestämmas efter förtjänst och rättvisa, inte efter en prognos om vad som
kan tänkas inträffa i framtiden. Anledningen till detta förhållningssätt är att det – även om det utifrån en bedömning av risk kan
förutses att en viss andel av dem som begår brott kommer att
återfalla – inte går att göra säkra prognoser på individnivå.
Helt konsekvent är emellertid inte principerna om proportionalitet och likabehandling genomförda i straffsystemet. Risken för
återfall i brott beaktas vid beslut om särskild utskrivningsprövning
i samband med rättspsykiatrisk vård. Också vid prövningen av om
ett fängelsestraff på livstid ska omvandlas till fängelse på viss tid
beaktas risken för återfall. Som anförs ovan (avsnitt 8.3.2) utgör
dock både rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning
och livstidsstraffet i grunden tidsobestämda påföljder som i stor
utsträckning är präglade av samhällsskyddsaspekter.
8.3.7

Lagtekniska modeller

Regler som innebär att risk för återfall i allvarlig brottslighet ska
kunna utgöra skäl mot villkorlig frigivning skulle kunna utformas
efter en modell med senareläggning enligt en särskild kvotdel som
innebär att en större andel av strafftiden ska avtjänas i anstalt eller
en modell som innebär att frigivningstidpunkten skjuts upp viss tid.
Det är svårt att tillgodose intresset av samhällsskydd genom en
senareläggning av frigivningstidpunkten enligt en särskild kvotdel.
Om villkorlig frigivning vid risk för återfall ska ske enligt en särskild kvotdel kommer förlängningen av frihetsberövandet att styras
av den aktuella strafftiden, inte av risken. Det finns alltså inte
utrymme för att inom ramen för en sådan ordning ta hänsyn till
risken för att tillgodose intresset av samhällsskydd. Vid kortare
fängelsestraff kan senareläggning på grund av återfallsrisk enligt en
särskild kvotdel leda till högst ett par eller några månaders
förlängning. För de längre strafftiderna innebär en ordning med en
särskild kvotdel att den dömde om det en gång ansetts föreligga en
risk för återfall i brott, ska friges först vid den senare tidpunkten
oavsett om risken för återfall minskat.
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En ordning som innebär att frigivningstidpunkten vid risk för
återfall i brott i stället ska skjutas upp viss tid och sedan omprövas
med ett visst intervall kan befaras leda till en kontinuerlig förlängning av frihetsberövandet till dess en större del eller hela straffet
verkställs i anstalt. En sådan ordning riskerar att helt urholka systemet
med villkorlig frigivning och försvåra den successiva övergången från
anstalt till ett liv i frihet som den villkorliga frigivningen syftar till.
Båda modellerna har enligt vår mening påtagliga svagheter.
Senareläggning enligt en särskild kvotdel innebär ökad förutsebarhet men är samtidigt ett trubbigt instrument för att hantera risk.
En sådan modell framstår också som ologisk eftersom den förlängda anstaltsvistelsen styrs av det utdömda straffet och inte den
bedömda risken. Uppskjuten villkorlig frigivning innebär att den
förlängda anstaltstiden styrs av risken, men innebär samtidigt minskad
förutsebarhet och en risk för att hela eller åtminstone merparten av
straffet kommer att verkställas i anstalt.
8.3.8

Regleringen i andra länder

I kapitel 5 har vi redogjort för regleringen avseende fängelsestraff
och villkorlig frigivning i de andra nordiska länderna samt i
Tyskland, England och USA. Av den redogörelsen framgår att det i
en klar majoritet av länderna finns fakultativa regler som innebär
att bl.a. risk för återfall i brott kan utgöra skäl mot villkorlig frigivning. I England gäller dock liksom i Sverige att villkorlig frigivning sker enligt i huvudsak obligatoriska regler.
Att det i flera andra länder, däribland de övriga nordiska länderna,
finns regler som innebär att risk för återfall i brott kan utgöra skäl
mot villkorlig frigivning, kan anföras till stöd för att en sådan ordning bör införas också i Sverige.
Viss försiktighet måste emellertid iakttas vid jämförelser med
regleringen i andra länder. Till en början måste beaktas att reglerna
som rör villkorlig frigivning utgör en del av det straffrättsliga reaktionssystemet och har ett nära samband med återfallsregleringen
inom systemet. Det är mot denna bakgrund mindre lämpligt att dra
direkta slutsatser utifrån en jämförelse av endast reglerna om villkorlig frigivning; reglerna om villkorlig frigivning måste ses i kontexten av andra delar av straffsystemet i respektive land.
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Det måste också beaktas att utformningen av systemen för
villkorlig frigivning i grunden ser något olika ut i de olika länderna
samt att det finns skillnader när det gäller prövotider och vilka
åtgärder som kan vidtas under prövotiden.
De länder som ingår i vår redogörelse och som har regler som
innebär att risk för återfall kan leda till att frigivningen ska ske vid
en senare tidpunkt har samtliga också regler som innebär att villkorlig frigivning i vissa fall kan ske vid en tidigare tidpunkt än vad
som följer av huvudregeln. Det fakultativa inslaget i reglerna innebär alltså inte endast en strängare särbehandling vid risk för återfall
i brott utan också att särbehandling, under vissa förhållanden, kan
ske i lindrande riktning. Det är fråga om tidigareläggning av den
villkorliga frigivningen, i vissa fall redan efter halva strafftiden, på
grund av särskilda skäl såsom t.ex. gott uppförande, humanitära
skäl, behandlingshänsyn eller på grund av låg risk för återfall i ny
brottslighet. I flera länder finns också regler som innebär en positiv
särbehandling av unga lagöverträdare i fråga om villkorlig frigivning. I några länder gäller en omvänd presumtion jämfört med den
svenska regleringen; villkorlig frigivning äger rum, i vissa fall efter
viss minimitid, efter en frigivningsprövning vari det bl.a. ingår en
bedömning av risken för återfall.
Enligt vår mening utgör regleringen i andra länder i sig inte ett
argument för att införa regler som innebär att risk för återfall i
brott kan utgöra skäl mot villkorlig frigivning. I detta sammanhang
bör framhållas att det inte ingår i vårt uppdrag att göra någon mer
övergripande översyn, eller att mer förutsättningslöst pröva systemet
med villkorlig frigivning och hur det i grunden bör utformas.
8.3.9

Sammanfattande bedömning

Från samhällets sida finns det ett starkt intresse av att på ett
effektivt sätt förhindra återfall i allvarlig brottslighet. Riskbedömningar på individnivå är emellertid förenade med osäkerhet, inte
minst när det gäller att bedöma om det föreligger hög risk för
återfall i brott. Det går inte att på individnivå säga säkert vem som
kommer att återfalla i brott. I en grupp av individer som alla bedömts ha hög risk för återfall i allvarlig brottslighet kommer en del
att återfalla och andra inte. Regler som innebär att risk för återfall
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i brott ska utgöra skäl mot villkorlig frigivning leder därför till att
personer kommer att vara frihetsberövade på grund av en risk som
inte skulle ha realiserats. Ytterst blir då frågan om samhället kan
tänka sig att i brottsförebyggande syfte hålla ett antal personer,
som (trots risken) inte kommer att återfalla i brott, fortsatt frihetsberövade för att kunna nå också dem som kommer att återfalla om
de friges. Vid den bedömningen måste intresset av samhällsskydd
vägas mot den enskildes fri- och rättigheter. Av stor betydelse är då
också möjligheten att genom aktuella åtgärder tillgodose samhällsskyddsintresset.
När man överväger förändringar i systemet med villkorlig frigivning måste man komma ihåg att samhällsskyddsaspekter aldrig kan
ges annat än ett begränsat genomslag inom ramen för ett tidsbestämt fängelsestraff. När straffet är avtjänat ska den dömde friges, även om man med säkerhet kan säga att han eller hon samma
dag kommer att begå ett allvarligt brott. Endast begränsade samhällsskyddseffekter kan alltså uppnås genom åtgärder som avser
den villkorliga frigivningen. I bästa fall kan man uppnå en temporär
inkapaciteringseffekt, men den kommer aldrig att kunna bli längre
än den återstående strafftiden. Det går inte att säga att en sådan
förlängning av frihetsberövandet som det här kan bli fråga om kan
förebygga eller förhindra återfall i allvarlig brottslighet på ett allmänt eller långsiktigt plan. Forskning och statistik visar också att
det är relativt sällan som en person, som begått ett allvarligt brott,
återfaller i allvarlig brottslighet inom en kort tid efter frigivningen.
Det finns inte heller stöd för att den ytterligare tiden i anstalt kan
leda till bättre förutsättningar för ett laglydigt liv efter frigivningen.
Den eventuella effekten är således begränsad till den ytterligare tid
som frihetsberövandet pågår.
Det kan befaras att en reglering av aktuellt slag har negativa
konsekvenser för arbetet med att förebygga och förhindra återfall i
brott. Den villkorliga frigivningen fyller en viktig funktion när det
gäller att kontrollera övergången från anstalt till vistelse i frihet. En
förändring av reglerna kan komma att urholka systemet med villkorlig frigivning. Från samhällets synpunkt finns en poäng med att
den dömde har en återstående strafftid när denne släpps ut, bl.a.
genom att den återstående strafftiden innebär ett extra incitament
för den dömde att inte begå brott under den villkorliga frigivningen.
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Regler om senareläggning av frigivningstidpunkten på grund av
risk för återfall i brott leder till minskad förutsebarhet och att
principen om likabehandling åsidosätts. Personer som begått brott
som av domstol tillmätts lika högt straffvärde kommer i praktiken
att avtjäna olika långa straff. Fakultativa regler kan vara pressande
för den dömde eftersom han eller hon hålls i ovisshet om anstaltsvistelsens längd. Det kan befaras att regler av aktuellt slag leder till
att dömda som redan är svårrehabiliterade tappar motivationen till
förändring. Därmed skulle reglerna försvåra för Kriminalvården att
utforma verkställigheten på ett sätt som underlättar den intagnes
anpassning i samhället.
Det kan konstateras att det finns argument mot att försöka tillgodose intresset av samhällsskydd genom åtgärder som avser den
villkorliga frigivningen. Framför allt måste beaktas att man genom
nu diskuterade åtgärder svårligen kan uppnå annat än tillfälliga
effekter. Något annat än ett begränsat genomslag kan, som nämnts,
inte samhällsskyddsaspekter ges inom ramen för ett tidsbestämt
fängelsestraff. Ställt mot de nackdelar i fråga om bl.a. rättsosäkerhet samt bristande proportionalitet, förutsebarhet och likabehandling anser vi inte att intresset av samhällsskydd tillgodoses i sådan
utsträckning att det kan motivera en sådan förändring av reglerna
som nu diskuteras.
Det kan finnas skäl att överväga om det behöver finnas möjligheter att skydda samhället mot vissa individer på grund av att det
finns stor risk för framtida brott, men ett sådant behov kan och bör
enligt vår bedömning inte tillgodoses inom ramen för systemet med
villkorlig frigivning. Det finns i stället anledning att fortsätta arbetet
med att stärka de återfallsförebyggande insatserna under verkställigheten i anstalt och efter villkorlig frigivning.
Även om vi inte genom riskbedömningar kan få ett säkert svar
på vilka individer som kommer att återfalla i allvarlig brottslighet
möjliggör bedömningar av risk att man genom olika åtgärder kan
försöka förebygga den skada som risken avser. Riskbedömningar
bör inte styra strafftiden i anstalt. Däremot kan sådana bedömningar ligga till grund för andra återfallsförebyggande insatser. Vi
bedömer att intresset av samhällsskydd på ett bättre sätt kan tillgodoses genom att konstaterade risker hanteras inom ramen för
åtgärder som innebär kontroll och stöd efter villkorlig frigivning.
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I kapitel 9 lämnar vi förslag på åtgärder som enligt vår uppfattning
kan ge mer långsiktig effekt för att förebygga återfall i brott.

8.4

Villkorlig frigivning bör inte senareläggas
i straffskärpningssyfte vid återfall i brott

Bedömning: Reglerna om villkorlig frigivning bör inte ändras för
att åstadkomma en straffskärpning vid återfall i brott.
I våra direktiv hänvisas till att riksdagen som sin mening tillkännagett att regeringen bör skärpa reglerna för villkorlig frigivning vid
återfall i brott. Vi har redogjort för innehållet i tillkännagivandet i
kapitel 4.
Tillkännagivandet innebär sammanfattningsvis följande. Personer
som återfaller i likartad brottslighet bör vara frihetsberövade längre
tid än vad som är fallet i dag. De som återfaller i likartad brottslighet och på nytt döms till fängelse bör inte friges efter två tredjedelar av strafftiden, utan i stället avtjäna en tid som bättre motsvarar
det utdömda straffet. För att den dömde ska ges möjlighet att återanpassa sig till ett liv i frihet bör den som återfaller i likartad
brottslighet och döms till ett nytt fängelsestraff avtjäna minst tre
fjärdedelar av det nya straffet i fängelse.
Riksdagens tillkännagivande innebär att man, på verkställighetsstadiet, genom en ändring av reglerna om villkorlig frigivning vill
åstadkomma en skärpning av den straffrättsliga reaktionen vid återfall i brott. Det närmare syftet med en sådan reglering framgår inte
uttryckligen, men i ställningstagandet anges att återfall i brott är ett
stort problem och att det finns en förhållandevis liten andel livsstilskriminella som står för en oproportionerligt stor andel av brottsligheten. Vi har därför uppfattat att avsikten med en strängare reglering för villkorlig frigivning är att minska antalet återfall i brott.
En första fråga är då om man genom en ändring av reglerna kan
åstadkomma en återfallsförebyggande effekt. Som utvecklas under
avsnitt 8.3.3 finns det inte i den kriminologiska forskningen stöd
för att strängare regler om villkorlig frigivning för dem som återfallit i brott kan antas minska andelen återfall i brott. Det kan
konstateras att det finns direkta effekter av inkapacitering på så vis
att den som sitter i fängelse har svårt att begå brott. Under det
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fortsatta frihetsberövandet förhindras återfall. Det är dock mer
osäkert om ett längre frihetsberövande har några egentliga återfallsförebyggande effekter. Fängelsestraffet kan tvärtom ha negativa
konsekvenser för den dömde och ett längre frihetsberövande kan
göra det svårare för den dömde att anpassa sig i samhället.
Som utvecklas under avsnitt 8.3.5 vilar straffsystemet bl.a. på
principer om proportionalitet och likabehandling. Det finns dock
också utrymme att beakta återfall i brott.
Vid påföljdsvalet har återfall i brott betydelse som en av tre
omständigheter som får beaktas för att välja den mest ingripande
påföljden, fängelse. Som skäl för fängelse får rätten enligt 30 kap.
4 § brottsbalken, utöver brottets straffvärde och art, beakta att den
tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott.
Om den som villkorligt frigetts från fängelse döms för nytt
brott som är begånget under prövotiden gäller enligt 34 kap. 5 §
brottsbalken en presumtion för att den villkorligt medgivna friheten ska förklaras förverkad. För att helt underlåta förverkande
eller för att endast förverka en del av den villkorligt medgivna friheten måste domstolen anföra skäl för det. Som särskilda skäl mot
att förverka eller för delförverkande får rätten beakta om den nya
brottsligheten i förhållande till den tidigare är av lindrig beskaffenhet, om lång tid har förflutit mellan brotten, eller om ett förverkande annars skulle framstå som oskäligt.
Om återfallet inte beaktats genom påföljdsvalet eller i tillräcklig
utsträckning genom förverkande av villkorligt medgiven frihet, ska
domstolen enligt 29 kap. 4 § brottsbalken vid straffmätningen,
utöver brottets straffvärde, i skärpande riktning ta hänsyn till om
den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den
tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller brottsligheten
i båda fallen är särskilt allvarlig.
Av det ovan anförda framgår att det inom ramen för gällande
rätt finns utrymme för att beakta återfall i skärpande riktning. Enligt
vår mening finns det inte skäl att genom ändring av reglerna om
villkorlig frigivning införa ytterligare regler som syftar till straffskärpning vid återfall i brott. Om man ändå önskar ge återfall ett
större genomslag vid påföljdsbestämningen bör detta, enligt utred-
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ningens mening, ske genom ändringar av reglerna om påföljdsbestämning snarare än genom ändringar av reglerna om straffverkställighet.

8.5

Utformningen av en eventuell reglering
som innebär att risk för återfall i brottslighet
av allvarligt slag kan utgöra skäl mot villkorlig
frigivning

8.5.1

Inledning

Vi har som framgår av avsnitt 8.3 tagit ställning emot en ordning
som innebär att risk för återfall i allvarlig brottslighet ska påverka
tidpunkten för villkorlig frigivning. Enligt direktiven ingår emellertid i uppdraget att, oavsett vårt ställningstagande i sak, föreslå hur
en ordning som innebär att återfallsrisken i vissa fall ska kunna
beaktas som skäl mot villkorlig frigivning bör vara utformad. I den
delen ska vi bl.a. närmare ta ställning till vilka fall en sådan möjlighet bör omfatta. En utgångspunkt bör enligt direktiven vara att
regleringen ska träffa fall där det bedöms finnas hög risk för återfall
i allvarliga våldsbrott, allvarliga sexualbrott eller allvarliga brott som
begås som ett led i en organiserad brottslighet. Vi ska också ta
ställning till hur prövningsförfarandet ska vara utformat samt uppmärksamma frågor om möjligheten att överklaga eller på något
annat sätt få ett beslut omprövat. Eftersom bedömningar av risk
för återfall i brott kommer att utgöra en viktig del av beslutsunderlaget, ska vi även ta ställning till hur behovet av underlag för det
ändamålet lämpligast kan tillgodoses. Vi ska också ta ställning till
om förändringar av tidpunkten för villkorlig frigivning bör leda till
ändringar av reglerna om prövotid och övervakning efter villkorlig
frigivning.
8.5.2

Utgångspunkter för utformningen av en reglering

Som framgår av våra överväganden är det svårt att förena grundläggande principer om proportionalitet, förutsebarhet och likabehandling som det nuvarande straffsystemet vilar på med en ordning som
innebär olika stränga ingripanden grundade, inte på vad personen i
fråga har gjort, utan på risken för vad han eller hon kan komma att

186

SOU 2017:61

Villkorlig frigivning

göra i framtiden. Med hänsyn härtill samt vad som tidigare sagts
om svårigheter att göra säkra riskbedömningar, särskilt när det
gäller att bedöma hög risk, måste en ordning av det slag som nu
övervägs ges ett snävt tillämpningsområde för att kunna godtas ur
ett rättssäkerhetsperspektiv. Endast i de fall då intresset av samhällsskydd anses väga särskilt tungt bör risken för återfall kunna
beaktas som skäl mot villkorlig frigivning. Det är vidare viktigt att
en ordning som den föreslagna utformas på ett sådant sätt att det
alltjämt finns ett tydligt incitament för den dömde att under tiden i
anstalt sköta sig och arbeta för en positiv utveckling och anpassning till ett samhällsliv utan missbruk och kriminalitet.
Den villkorliga frigivningen syftar till att åstadkomma en lämplig övergång från anstaltslivet till livet i frihet. Det får anses förenat
med påtagliga nackdelar att låta en intagen avtjäna hela straffet i
anstalt. Det är därför angeläget att regler som innebär att det fakultativa inslaget vid villkorlig frigivning utökas, om möjligt, utformas
på ett sådant sätt att de fördelar som är förenade med villkorlig
frigivning inte går helt förlorade genom att hela det utdömda fängelsestraffet verkställs i anstalt.
8.5.3

Tillämpningsområdet m.m.

Reglerna bör endast omfatta långtidsdömda
Tillämpningsområdet för regler om uppskjuten villkorlig frigivning
på grund av återfallsrisk bör inskränkas till fall där behovet av
samhällsskydd kan anses väga särskilt tungt. Ett sådant behov får
framför allt anses föreligga när det finns risk för att den dömde återfaller i allvarliga vålds- eller sexualbrott eller allvarliga brott som ingått som ett led i en organiserad brottslighet.
Rättssäkerhetsskäl talar för att en ordning som innebär att reglerna om villkorlig frigivning återigen får ett utökat fakultativt inslag ges ett tydligt och på förhand väl avgränsat tillämpningsområde.
Som nämnts ovan har tillämpningsområdet enligt tidigare reglering
begränsats till intagna som dömts för viss allvarlig brottslighet till
fängelse på viss tid (lägst två år). Med särskilt allvarlig brottslighet
avsågs då brottslighet som riktat sig mot eller medfört fara för
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enskildas liv eller hälsa (t.ex. mord, dråp, våldtäkt, grov misshandel,
grovt rån, mordbrand och grov narkotikabrottslighet).15 Även personer som dömts för annan typ av allvarlig brottslighet (t.ex. vissa
kvalificerade stöld-, bedrägeri- och skattebrott) som ingått som ett
led i en yrkesmässig eller organiserad brottslighet har omfattats av
regleringen.16
Tidigare lagföringar utgör en viktig del av bedömningen av om det
finns risk för återfall i samma typ av brottslighet. Att den intagne är
dömd för vissa allvarligare brott bör dock inte vara ett kriterium för
reglernas tillämplighet. Vi föreslår att tillämpningsområdet i stället
avgränsas så att reglerna endast omfattar intagna som, oavsett
brottets karaktär, avtjänar fängelsestraff av en viss längd. En sådan
reglering innebär att reglerna dels omfattar de fall där kravet på
samhällsskydd i allmänhet får anses göra sig särskilt gällande, dels
tillgodoser kraven på förutsebarhet.
För en grupp intagna, s.k. långtidsdömda ska, om det inte är
uppenbart obehövligt, beslutas om de särskilda villkor som av säkerhetsskäl är nödvändiga när det gäller placering i anstalt, permission
och särskilda utslussningsåtgärder (1 kap. 7 § fängelselagen). Reglerna omfattar intagna som avtjänar fängelse i minst fyra år och, om
det finns särskilda skäl, intagna som dömts till fängelse i lägst
två år. Om flera straff verkställs samtidigt är det den sammanlagda
strafftiden som är avgörande för om reglerna är tillämpliga. Det
innebär att den som dömts till kortare straff än fängelse i fyra år
omfattas om han eller hon till följd av flera straff eller förverkande
av villkorligt medgiven frihet ska avtjäna lägst fyra års fängelse.
Möjligheten att besluta om särskilda villkor för en intagen som dömts
till fängelse i lägst två år avser t.ex. en intagen som har kopplingar
till grov organiserad brottslighet.17 (I kapitel 3 och 7 har redogjorts
för reglerna om särskilda villkor för långtidsdömda.)
Det finns anledning att avgränsa tillämpningsområdet för de nu
aktuella reglerna till långtidsdömda. En avgränsning som innebär
att reglerna omfattar intagna som avtjänar fängelse i minst fyra år
leder till att personer som dömts för mycket allvarlig brottslighet
som mord, dråp, synnerligen grov misshandel och människorov
15

Prop. 1982/83:85 s. 45.
Prop. 1992/93:4 s. 25 f. och 39.
17
Berggren m.fl., Fängelselagen, kommentaren till 1 kap. 7 § fängelselagen, Zeteo, uppdaterad
den 20 april 2017.
16
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regelmässigt kommer att tillhöra den kategori intagna som, vid risk
för återfall, kan få verkställa en längre tid av straffet i anstalt. Även
livstidsdömda vars straff omvandlats till fängelse på viss tid kommer
att omfattas av regleringen.
En särskild fråga är om reglerna också bör omfatta intagna som
avtjänar kortare fängelsestraff än fyra år. Som anförts ovan finns
det en möjlighet att besluta om särskilda villkor för intagna som
dömts till fängelse i lägst två år. En förutsättning är att det finns
särskilda skäl. Det som framför allt talar emot en utvidgning av
tillämpningsområdet till att omfatta även intagna som dömts till
fängelse i lägst två år är den osäkerhet som är förknippad med
bedömningar om risk för återfall på individnivå. En sådan ordning
innebär också att gruppen intagna som kan bli föremål för uppskjuten villkorlig frigivning på grund av återfallsrisk blir avsevärt
större. Under år 2016 blev 353 personer som avtjänat fängelsestraff
på 4 år eller mer villkorligt frigivna. Samma år blev 761 intagna som
avtjänat fängelsestraff på 2–4 år villkorligt frigivna.
Det finns som framgått enligt vår mening starka skäl för att göra
tillämpningsområdet för regleringen snävt. De åtgärder som nu diskuteras anses emellertid motiverade av intresset av samhällsskydd.
Kravet på samhällsskydd får också antas göra sig gällande i många
fall i fråga om intagna som avtjänar kortare fängelsestraff än fyra år
och där återfallsrisken bedöms vara hög. Det kan tilläggas att flertalet mycket allvarliga brott som t.ex. våldtäkt, människohandel,
grovt koppleri och grovt övergrepp i rättssak har ett miniminstraff
om fängelse två år och leder i genomsnitt till kortare straff än fängelse i fyra år. Detsamma gäller brott som begås inom ramen för
organiserad brottslighet. Mot denna bakgrund bör en reglering
också omfatta intagna som dömts till fängelse i lägst två år, om det
finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan t.ex. vara att den intagne har
kopplingar till grov organiserad brottslighet eller ett kriminellt nätverk eller annars har en uttalad kriminell identitet.
En konkret och beaktansvärd risk för återfall i brottslighet
av allvarligt slag
En förhållandevis stor andel av dem som friges villkorligt från fängelse
återfaller i brott. Det kan därför sägas att det alltid finns en risk för
återfall i brott. För att risk för återfall ska kunna beaktas som skäl
189

Villkorlig frigivning

SOU 2017:61

mot villkorlig frigivning bör dock krävas att det är fråga om en
kvalificerad risk och att risken avser brottslighet av allvarligt slag.
Risk för återfall i brottslighet som är av allvarligt slag är en av
förutsättningarna för att rättspsykiatrisk vård ska förenas med särskild utskrivningsprövning enligt 31 kap. 3 § andra stycket brottsbalken. När det gäller nivån på risken krävs enligt motiven att risken
för nya brott är beaktansvärd.18 Risk för återfall i brottslighet av
allvarligt slag har vidare betydelse för prövningen av en ansökan om
omvandling av livstidstraff till ett tidsbestämt fängelsestraff enligt
lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid (omvandlingslagen). Beträffande den riskbedömning som ska göras vid
prövningen av en ansökan om omvandling av livstidstraff anges i
förarbetena att betydelsen av återfallsrisken får avgöras från fall till
fall, men att ansökan om omvandling av livstidstraffet ska avslås
om det föreligger en konkret och beaktansvärd risk för återfall i
allvarlig brottslighet.19 Vad som närmare avses med konkret och
beaktansvärd risk framgår inte av förarbetena till omvandlingslagen
även om det där sägs att det är fråga om en lägre risknivå än ”påtaglig” risk.20 I praxis har antagits att avsikten varit att riskbedömningen måste grundas på några konkreta omständigheter som
direkt kan hänföras till den dömde. Vidare att det, för att risken ska
anses vara konkret och beaktansvärd, inte är tillräckligt att det allmänt sett inte kan uteslutas att den dömde skulle kunna återfalla i
allvarlig brottslighet (NJA 2008 s. 579 I).
Det är här fråga om fortsatt inkapacitering som grundas på en
bedömning av risk. Endast sådan risk för återfall som är konkret
och beaktansvärd bör kunna leda till att villkorlig frigivning ska ske
vid en senare tidpunkt än vad som annars gäller. Vad som närmare
konkretiserar en konkret och beaktansvärd risk för återfall får bedömas från fall till fall. Det bör dock krävas att risken är hög och
grundas på konkreta omständigheter som direkt kan hänföras till
den dömde. Risken måste också ställas i relation till den typ av
samhällsskyddsåtgärd som nu diskuteras. Inom ramen för ett tidsbestämt straff kan intresset av samhällskydd beaktas under en be-

18

Prop. 1990/91:58 s. 466. Se även NJA 2007 s. 266.
Prop. 2005/06:35 s. 39 och 60.
20
A. prop. s. 39.
19
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gränsad tid. Det bör därför också krävas att risken för återfall
bedöms föreligga i någorlunda närtid.
En ordning som innebär att risk för fortsatt brottslighet ska
beaktas som skäl mot villkorlig frigivning motiveras av behovet av
samhällsskydd. Som anförts inledningsvis får behovet av sådant
skydd framför allt anses föreligga när återfallsrisken avser allvarliga
vålds- eller sexualbrott eller allvarliga brott som ingår som ett led i
en organiserad brottslighet. Det bör därför endast komma i fråga
att som skäl mot villkorlig frigivning beakta risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag.
Som redogjorts för ovan har tidigare regler om senareläggning
av villkorlig frigivning på grund av återfallsrisk omfattat personer
som dömts till fängelse i lägst två år för särskilt allvarlig brottslighet som riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa eller
som ingått som ett led i en yrkesmässig eller organiserad brottslighet. Som exempel på allvarlig brottslighet har i det sammanhanget
angetts mord, dråp, våldtäkt, vissa former av grovt rån, grov misshandel, mordbrand och grov narkotikabrottslighet. Att återfallsrisken ska avse brottslighet av allvarligt slag gäller också vid prövningen av omvandling av livstidsstraff och vid frågan om rättspsykiatrisk vård ska förenas med särskild utskrivningsprövning.
Någon närmare vägledning avseende vilken slags brottslighet som
är att bedöma som så allvarlig att återfallsrisken kan utgöra hinder
för bifall till en ansökan om omvandling av livstidstraff ges inte i
förarbetena till omvandlingslagen. Högsta domstolen har uttalat att
vad som ansetts vara brottslighet av allvarligt slag i fråga om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning bör kunna tjäna
som vägledning även enligt omvandlingslagen (NJA 2008 s. 579 I). I
motiven till regleringen om rättspsykiatrisk vård anges att särskild
utskrivningsprövning i första hand bör komma i fråga när riskbedömningen avser brott som riktar sig mot eller innebär fara för
annans liv, hälsa eller personliga säkerhet.21 Som exempel på sådana
brott nämns misshandel, medan t.ex. ofredande inte bör kunna
motivera särskild utskrivningsprövning. Särskild utskrivningsprövning bör emellertid enligt förarbetena kunna komma i fråga även
när återfallsrisken avser grovt egendomsbrott, såsom grov stöld
eller grov skadegörelse, t.ex. genom anläggande av brand. Andra brott
21

Prop. 1990/91:58 s. 534.
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som inte kan sägas direkt drabba någon enskild, som t.ex. narkotikabrottslighet och spioneri, ska också kunna utgöra grund för
särskild utskrivningsprövning. Departementschefen betonade att
kravet på att det ska vara fråga om brottslighet av allvarligt slag
innebär att det ska ske en samlad bedömning där inte bara enskilda
gärningar utan den totala omfattningen av brotten och sambandet
mellan dessa får vägas in. Det krävs i och för sig inte något samband mellan det begångna brottet och den nya brottslighet som kan
befaras komma att äga rum, eller att det begångna brottet ska vara
av allvarligt slag. Med hänsyn till kravet på samband mellan den
psykiska störningen och det begångna brottet respektive risken för
ny brottslighet är det dock i praktiken knappast möjligt att göra en
riskbedömning av det aktuella slaget i andra fall än då det är fråga
om allvarligare brott av liknande slag som lagöverträdaren dömts för
i målet.22
Frågan om vilka brott som utgör brottslighet av allvarligt slag
har behandlats i flera andra sammahang, bl.a. i samband med att
straffen för vissa allvarliga brott har skärpts.23 Vilka gärningar eller
brott som är att bedöma som allvarliga har vidare behandlats i samband med överväganden om samhällsskyddsåtgärder för psykiskt
sjuka lagöverträdare.24
Det är inte lämpligt eller ens möjligt att närmare specificera vilken
typ av brottslighet som är tillräckligt allvarlig för att återfallsrisken
ska motivera att en större del av ett utdömt straff verkställs i anstalt.
Som angetts inledningsvis är avsikten att regleringen ska träffa de
fall där intresset av samhällsskydd gör sig mest gällande. I detta
ligger att det främst är fråga om sådan brottslighet som riktar sig
mot eller medför fara för liv eller hälsa eller som ingår som ett led i
en organiserad brottslighet. Att brottsligheten ska vara allvarlig
innefattar också ett krav på att det ska vara fråga om brott som har
ett visst straffvärde.

22

Se a. prop. s. 534 f.
Se t.ex. prop. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott och prop. 2016/17:108
Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott.
24
Se SOU 2012:17 och SOU 2002:3.
23
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8.5.4

Villkorlig frigivning

Lagtekniska modeller

Vi har som ett led i arbetet med att föreslå hur en ordning som
innebär att risken för fortsatt brottslighet i vissa fall ska kunna beaktas som skäl mot villkorlig frigivning bör vara utformad, övervägt
tre olika lagtekniska modeller.
Den första modellen utgår från gällande regler om uppskjuten
villkorlig frigivning. Prövningen enligt denna modell följer gällande
bestämmelser om uppskjuten villkorlig frigivning. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska
då, utöver misskötsamhet under verkställigheten, även särskilt kunna
beaktas om det finns en konkret och beaktansvärd risk för att den
dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag.
Den andra modellen bygger på senareläggning av villkorlig frigivning enligt en särskild kvotdel i de fall det finns en risk för att
den dömde begår nytt brott av allvarligt slag.
Under utredningen har också en tredje modell med särskild
frigivningsprövning aktualiserats. Enligt denna modell ska domstolen
vid domstillfället göra en bedömning av risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag och om sådan risk föreligger kunna besluta
om särskild frigivningsprövning. Modellen har sin förebild i reglerna om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
En sådan modell kräver en förnyad prövning av återfallsrisken inför
villkorlig frigivning och ett regelverk för hur den nya frigivningstidpunkten ska bestämmas (om det ska kunna ske med viss tid åt
gången eller efter en särskild kvotdel).25 Utredningen har valt att
inte vidare överväga en modell med särskild frigivningsprövning
bl.a. med hänsyn till att vi inte ser det som den bästa lösningen med
upprepade domstolsprövningar av frågan. Erfarenheterna från det
finska systemet med frigivningsprövning har lett till att det nyligen
lagts ett lagförslag som innebär att dömda som vid frigivningen
från anstalt avtjänat hela strafftiden kan ställas under övervakning.
Bakgrunden är den finska regleringen som innebär att domstol i
vissa fall kan förordna att hela strafftiden ska avtjänas i anstalt vid
risk för återfall i brott.
25
Jfr Fängelsestraffkommitténs förslag om att domstolen beträffande en närmare angiven grupp
dömda som gjort sig skyldiga till särskilt allvarlig brottslighet i domen skulle förordna om
att villkorlig frigivning skulle ske enligt en särskild kvotdel (SOU 1981:92 s. 12). Förslaget
kom inte att genomföras (prop. 1982/83:85 s. 44 ff.).

193

Villkorlig frigivning

SOU 2017:61

Risk för återfall i allvarlig brottslighet bör hanteras
genom att frigivningstidpunkten skjuts upp viss tid
Vi har övervägt om en ordning som innebär att risk för återfall i
brott ska beaktas som skäl mot villkorlig frigivning bör utformas
på ett sätt som innebär att frigivningstidpunkten skjuts upp viss tid
eller om risk för återfall bör leda till senareläggning av frigivningstidpunkten enligt en särskild kvotdel.
En ordning som innebär att risk för återfall i brott kan leda till
att frigivningstidpunkten skjuts upp viss tid motsvarar den lagtekniska modell som gäller för uppskjuten villkorlig frigivning på
grund av misskötsamhet. Det fakultativa inslaget i de gällande reglerna om villkorlig frigivning innebär att det inte finns någon
begränsning i fråga om hur mycket den villkorliga frigivningen
sammanlagt kan skjutas upp. Enligt gällande rätt finns en presumtion för villkorlig frigivning efter det att två tredjedelar av ett tidsbestämt straff, dock minst en månad, har avtjänats. Om det finns
synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska den skjutas upp med
högst sex månader åt gången. Vid bedömningen av om det finns
synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska det göras en helhetsbedömning av allt som inträffat under verkställigheten och endast
allvarliga överträdelser ska beaktas. För att undvika dubbelbestraffning kan en händelse, som har polisanmälts, läggas till grund för
beslut om uppskjuten villkorlig frigivning endast om det står klart
att lagföring inte kommer att ske. Om den villkorliga frigivningen
skjuts upp, ska det i beslutet anges en ny tid för när den dömde ska
friges villkorligt. När den nya tidpunkten för villkorlig frigivning
närmar sig, ska det åter göras en bedömning av om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning. Vid denna prövning ska dock
endast misskötsamhet som inträffat efter det tidigare beslutet om
att skjuta upp den villkorliga frigivningen beaktas. Reglerna innebär
att den villkorliga frigivningen teoretiskt sett kan skjutas upp så
mycket att hela fängelsestraffet verkställs i anstalt. I förarbetena anges
emellertid att uppskjuten villkorlig frigivning i sådan utsträckning att
någon villkorlig frigivning inte alls kommer till stånd endast bör
ske i yttersta undantagsfall och förbehållas fall av synnerligen
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allvarlig misskötsamhet.26 Enligt uppgift från Kriminalvården har
det inte i något fall förekommit att den villkorliga frigivningen
skjutits upp i sådan utsträckning att den dömde avtjänat hela strafftiden i anstalt.
Syftet med ett kriterium som avser risken för återfall i brott är
att skydda eventuella brottsoffer och samhället från att den dömde
begår ytterligare brott. En inkapacitering omfattande hela strafftiden framstår då möjligen som en naturlig och konsekvent följd av
det samhällsskyddsintresse som åberopas till stöd för en sådan
ordning. Det kan dock på goda grunder argumenteras för att kravet
på samhällsskydd också innebär att det under en period efter frigivningen bör finns tillgång till återfallsförebyggande åtgärder och
kontroller.
Vid utformningen av regler om uppskjuten villkorlig frigivning
på grund av risk för återfall i allvarlig brottslighet kan inte bortses
från att det får anses förenat med påtagliga nackdelar att låta en
intagen avtjäna hela straffet i anstalt. Den som avtjänat hela
fängelsestraffet i anstalt kommer inte att omfattas av de övervaknings- och kontrollmöjligheter som syftar till återanpassning i
samhället som systemet med villkorlig frigivning och prövotid bygger
på. Enligt gällande regler kan prövotiden efter villkorlig frigivning
vara längre än den återstående strafftiden. Prövotiden motsvarar
den återstående strafftiden, dock minst ett år (26 kap. 10 § brottsbalken). Att låta reglerna om prövotid och övervakning omfatta
dömda som avtjänat hela fängelsestraffet i anstalt framstår dock
knappast som särskilt meningsfullt. Sanktionsmöjligheten att förklara en viss tid av den villkorligt medgivna friheten förverkad står
naturligen inte till buds och det framstår som systemfrämmande att
införa regler om övervakning beträffande frigivna som har verkställt hela det utdömda straffet. (Jfr det finska lagförslaget om
kombinationsstraff som berörts ovan och som närmare behandlas i
kapitel 5.) Vi har därför övervägt om regler av nu aktuellt slag kan
utformas på ett sådant sätt att de fördelar som är förenade med
villkorlig frigivning inte går helt förlorade genom att hela det utdömda fängelsestraffet verkställs i anstalt.

26
Prop. 2005/06:123 s. 61. (Samma restriktivitet anfördes beträffande tillämpningen av bestämmelsen i dess tidigare lydelse, se prop. 1997/98:96 s. 127.)
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Som angetts ovan har det beträffande nu gällande regler om
uppskjuten villkorlig frigivning förutsatts att det endast i undantagsfall blir fråga om att skjuta upp frigivningstidpunkten i sådan
utsträckning att någon villkorlig frigivning inte alls kommer till
stånd. Det är rimligt att också regler om uppskjuten villkorlig
frigivning på grund av återfallsrisk utformas på ett sådant sätt att
hela straffet som huvudregel inte ska verkställas i anstalt. Vid bedömningen av återfallsrisk ingår flera olika faktorer. Det är fråga
om såväl statiska riskfaktorer (t.ex. tidigare brottslighet) som dynamiska riskfaktorer (t.ex. kriminella och antisociala attityder). Bedömningen av risk för återfall är annorlunda än den som görs
beträffande misskötsamhet. De omständigheter som har beaktats
vid ett tidigare beslut om uppskjuten villkorlig frigivning på grund
av misskötsamhet prekluderas och får inte åter beaktas när den nya
frigivningstidpunkten närmar sig. Vid bedömningen av återfallsrisk
måste alla relevanta faktorer, gamla såväl som nya, beaktas inför
varje beslut. Det kan därmed befaras att risken för återfall i många
fall leder till att den intagne får avtjäna hela straffet i anstalt. Om
den nya frigivningstidpunkten ska bestämmas genom att den villkorliga frigivningen skjuts upp bör därför reglerna, för att förhindra att hela straffet verkställs i anstalt, innefatta någon form av
yttersta gräns för hur mycket frigivningstidpunkten får skjutas upp.
Ett alternativ till en modell med uppskjuten villkorlig frigivning
är en lagteknisk modell som innebär att villkorlig frigivning vid risk
för återfall i allvarlig brottslighet bestäms enligt en särskild kvotdel.
Som redogörs för i kapitel 4 har återfallsrisk enligt tidigare reglering kunnat medföra senareläggning enligt en särskild kvotdel.
Den främsta fördelen med att den nya tidpunkten för villkorlig
frigivning bestäms enligt en särskild kvotdel är att den dömde som
huvudregel blir föremål för villkorlig frigivning samt omfattas av
den övervakning och kontroll som syftar till den frigivnes anpassning till ett liv i frihet. En sådan reglering är också förutsebar och
enkel samt lämnar mindre utrymme för skönsmässiga bedömningar
och godtycke.
En ordning med två olika kvotdelar är emellertid inte heller helt
invändningsfri. Vid kortare strafftider blir det endast fråga om enstaka
månaders förlängning. Enligt huvudregeln om villkorlig frigivning
efter två tredjedelar ska den som dömts till fängelse i fyra år villkorligt friges efter två år och åtta månader (två tredjedelar av
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fyra år). Om frigivning vid risk för återfall i stället ska ske enligt en
särskild kvotdel som innebär att tre fjärdedelar ska avtjänas i anstalt
kommer villkorlig frigivning att ske efter tre år och anstaltsvistelsen
förlängs med fyra månader. Differensen mellan tänkta tidpunkter
för villkorlig frigivning blir naturligen större vid längre fängelsestraff. Tidpunkten för villkorlig frigivning för den som dömts till
tio års fängelse infaller normalt efter sex år och åtta månader. Villkorlig frigivning från samma fängelsestraff efter tre fjärdedelar
innebär att villkorlig frigivning i stället ska ske efter sju år och sex
månader. Ytterligare tio månader kommer att verkställas i fängelse.
Tabell 8.1

Alternativa kvotdelar

Strafftid Villkorlig frigivning efter
två tredjedelar
2 år
1 år och 4 månader
3 år
2 år
4 år
2 år och 8 månader
5 år
3 år och 4 månader
6 år
4 år
7 år
4 år och 8 månader
8 år
5 år och 4 månader
9 år
6 år
10 år
6 år och 8 månader
11 år
7 år och 4 månader
12 år
8 år
13 år
8 år och 8 månader
14 år
9 år och 4 månader
15 år
10 år
16 år
10 år och 8 månader
17 år
11 år och 4 månader
18 år
12 år

Villkorlig frigivning efter
tre fjärdedelar
1 år och 6 månader
2 år och 3 månader
3 år
3 år och 9 månader
4 år och 6 månader
5 år och 3 månader
6 år
6 år och 9 månader
7 år och 6 månader
8 år och 3 månader
9 år
9 år och 9 månader
10 år och 6 månader
11 år och 3 månader
12 år
12 år och 9 månader
13 år och 6 månader

Ytterligare tid i anstalt
(3/4 jämfört med 2/3)
+2 månader
+3 månader
+4 månader
+5 månader
+6 månader
+7 månader
+8 månader
+9 månader
+10 månader
+11 månader
+1 år
+1 år och 1 månad
+1 år och 2 månader
+1 år och 3 månader
+1 år och 4 månader
+1 år och 5 månader
+1 år och 6 månader

Det främsta skälet mot en ordning som innebär att den villkorliga
frigivningen senareläggs enligt en särskild kvotdel är att man vid
förlängningen av den tid av straffet som ska verkställas i anstalt
utgår från det utdömda straffet eller den aktuella strafftiden. Det
framstår inte som logiskt att låta den aktuella strafftiden vara styrande
för den nya frigivningstidpunkten. Ett beslut om att den villkorliga
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frigivningen bör ske vid en senare tidpunkt än annars är inte avsett
att vara en ytterligare reaktion på den tidigare brottsligheten.
Syftet med en reglering som innebär att risk för återfall i brott
ska utgöra skäl mot villkorlig frigivning är att tillgodose intresset
av samhällsskydd och förhindra återfall. Medan det inom ramen för
en modell med uppskjuten villkorlig frigivning på ett bättre sätt är
möjligt att tillgodose intresset av samhällsskydd är det enkelt att se
att en sådan ordning kan leda till avsevärt längre anstaltstider än om
senareläggning sker enligt en särskild kvotdel. Det är dock svårt att
se hur intresset av samhällskydd ska kunna tillgodoses genom en
åtgärd som innebär att frigivningstidpunkten senareläggs i ett par
månader. Även om en särskild kvotdel utgör en enkel och tydlig
reglering måste beaktas att en sådan reglering inte ger utrymme för
att beakta omständigheterna och samhällsskyddsintresset i det
enskilda fallet. En förlängning enligt en särskild kvotdel ger inte
heller utrymme för att återkommande göra en förnyad bedömning
av risken för återfall. Med ett sådant system ligger den nya tidpunkten för villkorlig frigivning fast, även om risken för återfall
minskat i sådan utsträckning att ett fortsatt frihetsberövande inte
längre är påkallat utifrån ett samhällsskyddsintresse. Det finns som
anförts ovan inte heller inom ramen för en sådan ordning utrymme
för att hantera fall där återfallsrisken är oförändrad vid den nya
frigivningstidpunkten.
Ytterst syftar riskbedömningar avseende återfall i brott till att
förhindra brottsliga handlingar, inte till att förutsäga dem. Det är
därför viktigt att en eventuell reglering utformas på ett sätt som
rymmer en i vart fall teoretisk möjlighet till konkreta behandlingsinsatser för att hantera riskerna. Det är därför vår bedömning att en
eventuell reglering bör utformas efter en lagteknisk modell som
innebär att frigivningstidpunkten kan skjutas upp viss tid.
Också en lagteknisk modell som innebär att frigivningstidpunkten
kan skjutas upp viss tid måste utformas på ett sätt som innehåller
någon form av schablon. Riskbedömningar utgör individuella bedömningar och det går inte att ange en generell tidsperiod som är
anpassad för alla fall. Det får också hållas för visst att en del intagna
inte kommer att vilja medverka till återfallsförebyggande insatser.
Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det vidare angeläget att det inom
en rimlig tid kan göras en förnyad bedömning av risken för återfall.
Mot bakgrund av det anförda framstår sex månader som en rimlig

198

SOU 2017:61

Villkorlig frigivning

tidsperiod. Vi föreslår därför att en eventuell reglering bör utformas
så att den villkorliga frigivningen ska kunna skjutas upp med
sex månader per gång. Om återfallsrisken kvarstår efter denna tid
bör tidpunkten för villkorlig frigivning åter kunna skjutas upp med
sex månader. Ordningen innebär att det i beslutet om att skjuta
upp den villkorliga frigivningen ska anges en ny tidpunkt för när
villkorlig frigivning ska ske.
Regleringen avseende uppskjuten villkorlig frigivning på grund
av misskötsamhet har en utformning som teoretiskt sett kan leda
till att den villkorliga frigivningen skjuts upp i sådan utsträckning
att den dömde får avtjäna hela strafftiden i anstalt. En sådan lösning
bör som berörts ovan om möjligt undvikas i fråga om uppskjuten
villkorlig frigivning på grund av risk för återfall i brott.
Vid en riskbedömning måste samtliga relevanta faktorer beaktas
och en del av dessa faktorer, såsom tidigare brottslighet, är konstanta över tid och inte möjliga för den dömde att påverka. Bedömningen skiljer sig därmed från den prövning som görs vid uppskjuten villkorlig frigivning på grund av misskötsamhet. Vid risk
för återfall i brott kan det antas att risken i många fall kommer att
vara densamma när den nya frigivningstidpunkten närmar sig. För
att den föreslagna ordningen inte ska leda till att hela straffet
avtjänas i anstalt bör villkorlig frigivning därför som längst kunna
skjutas upp till dess två månader av strafftiden kvarstår. Såvida det
inte finns skäl att skjuta upp den villkorliga frigivningen på grund
av misskötsamhet som inte beaktats vid tidigare beslut att skjuta
upp frigivningstidpunkten ska alltså villkorlig frigivning alltid ske
senast när minst två månader av strafftiden återstår.
Effekten av en ordning som innebär att frigivningstidpunkten
vid risk för återfall i allvarlig brottslighet ska skjutas upp med sex
månader åt gången, dock längst till dess två månader av straffet
kvarstår, innebär att tidpunkten för villkorlig frigivning inte kan
skjutas upp om den återstående strafftiden understiger åtta månader. Om risken för återfall i brott kvarstår bör det därför vara möjligt att i vissa fall skjuta upp den villkorliga frigivningen en kortare
tid en än sex månader. Efter den villkorliga frigivningen kommer en
prövotid motsvarande den återstående strafftiden, dock minst ett
år, att löpa. Som förslaget har utformats ser vi inte att det finns skäl
att överväga en ändring av reglerna om prövotid och övervakning
efter villkorlig frigivning.
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Nedan redogörs närmare för underlaget för riskbedömningen
och hur prövningen bör göras.
8.5.5

Prövningsförfarandet

Beslutsordningen
Kriminalvården prövar frågor om uppskjuten villkorlig frigivning
enligt 26 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken (26 kap. 9 § brottsbalken och
13 kap. 1 § fängelselagen). Reglerna har behandlats i avsnitt 3.4.2.
Vid överväganden av vilken ordning som bör gälla för beslut om
uppskjuten villkorlig frigivning på grund av återfallsrisk måste beaktas att det i flera avseenden är fråga om en annan typ av beslut än
när den villkorliga frigivningen skjuts upp på grund av misskötsamhet. Ett beslut att skjuta upp frigivningstidpunkten på grund av
risken för återfall i brott ska grundas, inte i första hand på vad den
intagne har gjort, utan på en prognos om vad han eller hon kan
förväntas göra i framtiden. Även om det i båda fallen kan bli fråga
om att den intagne får vistas en längre tid i anstalt än vad som annars
hade varit fallet, måste också beaktas att beslutet om att skjuta upp
frigivningen på grund av risk för återfall har ett helt annat syfte än
när ett sådant beslut motiveras av den intagnes misskötsamhet.
Medan beslut om uppskjuten villkorlig frigivning på grund av misskötsamhet är en disciplinär åtgärd som syftar till att understryka vikten
av att de intagna följer de regler som gäller för verkställigheten,
syftar möjligheten att besluta om uppskjuten villkorlig frigivning
på grund av risken för återfall till att tillgodose intresset av samhällsskydd. Som utvecklas nedan ställer en ordning av aktuellt slag
också särskilda krav på beslutsunderlaget.
Beslut om uppskjuten villkorlig frigivning på grund av återfallsrisk är ett beslut som hör till verkställigheten av ett fängelsestraff.
Detta talar för att beslutet bör fattas av Kriminalvården. Inom
Kriminalvården finns också utarbetade rutiner för hantering av
beslut som rör uppskjuten villkorlig frigivning. Förfarandereglerna
för beslut om att skjuta upp tidpunkten för villkorlig frigivning på
grund av återfallsrisk bör motsvara de som gäller när ett sådant beslut föranleds av den intagnes misskötsamhet. Det innebär att beslutet bör fattas av Kriminalvården (26 kap. 9 § brottsbalken) och
att beslutet får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (38 kap.
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14 § brottsbalken). I mål och ärenden om uppskjuten villkorlig
frigivning ska ett offentligt biträde förordnas för den intagne, om
det inte måste antas att behov av biträde saknas. Innan ett beslut
om uppskjuten villkorlig frigivning meddelas ska den intagne beredas tillfälle att yttra sig (12 kap. 5 § fängelselagen). Mål om uppskjuten villkorlig frigivning ska handläggas skyndsamt av såväl Kriminalvården som domstolen (12 kap. 3 § fängelselagen och 38 kap.
19 § brottsbalken).
Det bör uppdras åt Kriminalvården att upprätta närmare rutiner
för hur handläggningen av frågor om uppskjuten villkorlig frigivning på grund av risk för återfall i brott ska gå till. Det är fråga om
för den enskilde ingripande åtgärder och det är därför viktigt att
myndigheten genom utbildningsinsatser, vägledning och detaljerade
föreskrifter verkar för kvalitet i prövningen.
Utredning om risk
En reglering av nu aktuellt slag kräver kompletterande bestämmelser beträffande underlaget för bedömningen av risk för återfall.
Bedömningar om risk för återfall i brott görs i ett flertal fall. I
kapitel 7 har redogjorts för bedömningen av risk för återfall i brott
som görs inom rättsväsendet samt riskbedömningar som utförs av
Rättsmedicinalverket och Kriminalvården.
Ett beslut om uppskjuten villkorlig frigivning är en mycket
ingripande åtgärd för den enskilde. Det bör därför krävas att ett
sådant beslut grundas på en bedömning av återfallsrisk som håller
hög kvalitet. Enligt vår bedömning bör den ordning som gäller för
utredning om risk enligt omvandlingslagen tjäna som förebild vid
utformningen av den nu aktuella prövningen. I förarbetena till
omvandlingslagen har anförts att utredningar om risk för återfall i
brottslighet inte bör utföras av Kriminalvården utan av något annat
organ med särskild kompetens. Vidare anges att det är väsentligt att
de metoder som används är vetenskapligt utprovade.27 Det finns
inte skäl att utforma reglerna om riskbedömningar avseende återfall
i brott som ska ligga till grund för beslut om uppskjuten villkorlig
frigivning på annat sätt. Det är Rättsmedicinalverket som ansvarar
27

Prop. 2005/06:35 s. 51 och SOU 2002:26 s. 135.
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utredningar om risk för återfall i brott enligt omvandlingslagen och
de metoder som används är vetenskapligt utprovade. Rättsmedicinalverket bör även anförtros ansvaret att göra de bedömningar av
risk för återfall i allvarlig brottslighet som ska ligga till grund för
beslut om uppskjuten villkorlig frigivning.
8.5.6

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Reglerna bör träda i kraft den 1 juli 2019.
Av 2 kap. 10 § regeringsformen följer bl.a. att svårare brottspåföljd inte får åläggas för en gärning än den som var föreskriven
när brottet begicks. En bestämmelse av samma innebörd återfinns i
artikel 7 i Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(Europakonventionen). Enligt 5 § lagen (1964:163) om införande
av brottsbalken ska straffet bestämmas efter den lag som gällde vid
gärningen, men om en annan lag gäller vid domstillfället ska den
lagen tillämpas om den leder till frihet från straff eller till ett lindrigare
straff.
Ovan nämnda bestämmelser anses inte omfatta verkställighet av
påföljd.28 Reglerna om uppskjuten villkorlig frigivning på grund av
återfallsrisk kan innebära en skärpning för intagna som dömts till
fängelse i lägst två år och för intagna som avtjänar fängelsestraff på
fyra år eller mer. I enlighet med grunderna för bestämmelserna om
retroaktiv verkan av straffbestämmelser bör därför övergångsbestämmelser meddelas. Bestämmelserna bör formuleras så att de
som dömts innan de nya reglerna träder i kraft inte genom dessa
ska drabbas av en förlängd vistelse i anstalt. Övergångsbestämmelser
i syfte att förhindra att de som dömts före ikraftträdandet fick
avtjäna längre tid i anstalt än enligt de gamla reglerna meddelades
också när möjligheten att skjuta upp frigivningstidpunkten på grund av
den intagnes misskötsamhet utökades från femton dagar till sex månader.29

28
29

Se t.ex. prop. 1965:159 s. 36 f., prop. 1987/88:120 s. 113 och prop. 1997/98:96 s. 176 f.
Prop. 2005/06:123 s. 69 f.
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Ekonomiska konsekvenser

En ordning som innebär att risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag utgör skäl för att skjuta upp tidpunkten för villkorlig frigivning kan förväntas leda till att några intagna kommer att avtjäna
längre tid än två tredjedelar av strafftiden i anstalt. Hur många
intagna som sammantaget kan få frigivningstidpunkten uppskjuten
på denna grund går inte att med säkerhet bedöma. De uppgifter om
antal intagna i anstalt och villkorligt frigivna som presenteras nedan
är hämtade från Kriminalvårdens statistikportal.30 Antalet långtidsdömda har varit förhållandevis jämn de senaste åren.
Per den 1 oktober 2016 uppgick antalet personer med strafftider
på fyra år eller mer till 1 401. Motsvarande siffror för 2014 och 2015
var 1 448 respektive 1 445. År 2016 utgjorde de långtidsdömda 33 procent av fängelsepopulationen. Drygt en tredjedel (473) av de långtidsdömda hade en strafftid på tio år eller mer. Under år 2016
påbörjade sammanlagt 353 personer som avtjänade fyra års fängelse
eller mer villkorlig frigivning. Året dessförinnan, 2015, påbörjade
sammanlagt 382 personer som avtjänade fyra års fängelse eller mer
villkorlig frigivning. År 2014 var motsvarande siffra 417. En klar
majoritet av dem som friges från strafftider på fyra års fängelse eller
mer ställs under övervakning. Under de senaste tre åren ställdes i
genomsnitt ca 80 procent av de villkorligt frigivna ur denna grupp
under övervakning.
Antalet personer som per den 1 oktober 2016 avtjänade strafftider på två till fyra år uppgick till 1 115. Motsvarande siffra för
2014 och 2015 var 1 124 respektive 1 115. År 2016 utgjorde gruppen
intagna med strafftider på två till fyra år drygt en fjärdedel av
fängelsepopulationen. Antalet personer som årligen blir villkorligt
frigivna är fler i gruppen som avtjänar strafftider på två till fyra år
än i gruppen som avtjänar fängelse i lägst fyra år. Under 2016 påbörjade sammanlagt 761 personer som avtjänat två till fyra års fängelse
villkorlig frigivning. De två närmaste åren dessförinnan, 2014 och
2015, blev 771 respektive 801 personer i gruppen intagna som avtjänat fängelse två till fyra år villkorligt frigivna. Andelen av de
villkorligt frigivna som avtjänat fängelse i två till fyra år som ställdes

30

http://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/

203

Villkorlig frigivning

SOU 2017:61

under övervakning uppgick under de senaste tre åren i genomsnitt
till ca 86 procent.
Tabell 8.2

Antal villkorligt frigivna från 2–18 års fängelsestraff totalt
och antal med övervakning, åren 2014–2016
År

Totalt antal villkorligt
frigivna

Villkorligt frigivna
med övervakning

2014
Antal

2015
Antal

2016
Antal

Strafftid
2 år–<4 år
4 år–<10 år
10 år–<14 år
14 år–<18 år
>18 år

771
349
55
5
8

801
312
53
8
9

761
285
51
7
10

Total
2 år–<4 år
4 år–<10 år
10 år–<14 år
14 år–<18 år
>18 år
Total

1 188
653
292
42
4
8
999

1 183
693
249
41
7
7
997

1 114
655
227
45
7
8
942

Källa: Kriminalvården.

Under de senaste tre åren blev i genomsnitt ca 380 personer årligen
villkorligt frigivna från strafftider om fyra år eller mer. Under samma
period var det i genomsnitt ca 760 personer årligen som blev villkorligt frigivna från strafftider på två till fyra år. När det gäller den
sistnämnda gruppen måste dock beaktas att inte alla som avtjänat
strafftider på två till fyra år kommer att omfattas av regleringen,
utan endast de som dömts till fängelsestraff motsvarande sådana
strafftider. Den som till följd av flera straff eller förverkande av
villkorligt medgiven frihet avtjänar ett fängelsestraff på två år omfattas inte av regleringen. Antalet personer som kan komma i fråga
för uppskjuten villkorlig frigivning på grund av återfallsrisk är därför
mindre än den redovisade gruppen intagna som blev villkorligt
frigivna från strafftider om två till fyra år. De redovisade siffrorna
avseende hur många personer som de senaste åren blivit villkorligt
frigivna från avtjänat fängelse i två till fyra år måste därför korrigeras. När det gäller gruppen som dömts till två till fyra års fängelse
måste vidare beaktas att reglerna bara ska tillämpas om det före204
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ligger särskilda skäl. Som anförts i avsnitt 8.5.3 ovan avses härmed i
huvudsak motsvarande skäl som gäller för tillämpningen av reglerna i
1 kap. 7 § fängelselagen om särskilda villkor. Det kan t.ex. vara
fråga om intagna som har kopplingar till grov organiserad brottslighet, ett kriminellt nätverk eller annars har en uttalad kriminell
identitet.
Mot bakgrund av det ovan anförda bedömer vi att reglerna om
uppskjuten villkorlig frigivning på grund av risk för återfall formellt sett kan komma att bli tillämpliga för ca 600 personer årligen.
Vid bedömningen av hur många personer som årligen kan tänkas
bli föremål för uppskjuten villkorlig frigivning på grund av risk för
återfall i brott kan beaktas i vilken utsträckning intagna i den
aktuella gruppen blir föremål för frigivningsförberedande åtgärder i
form av permissioner eller särskilda utslussningsåtgärder. Av de
villkorligt frigivna i gruppen som avtjänat fängelse lägst fyra år var
det under 2016 40 personer som inte blev föremål för sådana frigivningsförberedande åtgärder, om man bortser från s.k. lufthålspermission och liknande. I gruppen som avtjänat fängelse i två till
fyra år var det 168 personer som inte beviljades permissioner eller
särskilda utslussningsåtgärder, om man bortser från s.k. lufthålspermission och liknande.
För hur många av dessa personer som det särskilt behöver övervägas om den villkorliga frigivningen bör skjutas upp på grund av
återfallsrisk är som anförts inledningsvis vanskligt att bedöma.
Beräknat på hur många av dem som årligen friges som under verkställigheten haft särskilda villkor och för vilka frigivningsförberedande åtgärder som permission och särskilda utslussningsåtgärder
varit begränsade, kan det uppskattas att mellan 15 till 20 procent,
dvs. mellan 90 och 120 personer, av den berörda gruppen villkorligt
frigivna kan bli föremål en prövning avseende uppskjuten villkorlig
frigivning på grund av risk för återfall.
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En försiktig uppskattning är att en reglering av nu aktuellt slag kan
komma att leda till en sammanlagd förlängning av anstaltsvistelsen
motsvarande ca 100 årsplatser. Utifrån nuvarande dygnskostnad för
placering i anstalt av högre säkerhetsklass blir kostnaden nästan
128 miljoner kr per år enligt följande.
Antal ytterligare
fängelseår

Dygnskostnad
per intagen (kr)

100

3 500

Ytterligare
årskostnad
per intagen (kr)
1 277 500

Totalkostnad
(kr/år)
127 750 000

Vid bedömning av om förslaget innebär ökade kostnader för Kriminalvården måste beaktas att de personer som bedöms bli föremål
för beslut om uppskjuten villkorlig frivigning har bedömts ha en
hög risk för återfall i allvarlig brottslighet. Utgångspunkten är att
det är fråga om en grupp individer som enligt dagens system blir
villkorligt frigivna efter två tredjedelar av strafftiden, varav några
återfaller i brott under prövotiden. I de fall den frigivne döms för
den nya brottsligheten kan det vidare antas att den villkorligt medgivna friheten eller del av denna förklaras förverkad (jfr 34 kap. 5 §
brottsbalken). Eftersom en del av kostnaden för anstaltsbeläggning
får antas finnas redan i dag genom förverkad villkorlig frigivning
bör den beräknade kostnadsökningen i räkneexemplet därför justeras
ned något.
Förslaget innebär vidare att Kriminalvården ska fatta beslut om
uppskjuten villkorlig frigivning i ytterligare fall. Under 2015 fattade
Kriminalvården 273 beslut om uppskjuten villkorlig frigivning.
Antalet beslut om att skjuta upp tidpunkten för villkorlig frigivning
har minskat med 35 procent från år 2008. De senaste sex åren 2010–
2015 fattade Kriminalvården i genomsnitt 282 beslut om uppskjuten
villkorlig frigivning per år.
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Antal beslut om senareläggning av villkorlig frigivning och genomsnittligt antal
dagar per beslut 2008–2015

Antal beslut om senareläggning
Totalt antal dagar
Genomsnittligt antal dagar per beslut

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

419

370

306

307

273

235

225

273

8 056 8 004 6 505 7 845 6 274 5 930 6 308 6 985
19

22

21

26

23

25

28

26

Källa: Kriminalvården, KOS 2015 Kriminalvård och statistik.

Vi bedömer att det tillkommande beslutsfattandet i viss mån kommer
att kräva ytterligare resurser. Enligt vår uppskattning kommer
antalet beslut att utökas med ca en tredjedel. Det är vidare fråga om
en annan typ av bedömning än den som sker inom ramen för det
befintliga regelverket om uppskjuten villkorlig frigivning. Det får
därför antas att hanteringen av de nya ärendena avseende uppskjuten villkorlig frigivning kommer att kräva ökade resurser för
Kriminalvården. Kriminalvården har uppskattat att den nya uppgiften kan innebära en merkostnad för myndigheten med sammantaget ca 2,5 miljoner kr årligen. Dessa kostnader är framför allt
hänförliga till personalkostnader. För driftsättning av verksamheten
såsom utarbetande av handböcker och arbetsbeskrivningar samt
utbildningsinsatser tillkommer också kostnader om ca 2,5 miljoner kr under det första året. Vi beräknar att kostnaden för beslutsfattande i samband med uppskjuten villkorlig frigivning sammantaget kan beräknas uppgå till ca 5 miljoner kr det första året. Därefter beräknas den årliga kostnaden sammanlagt uppgå till ca 2,5 miljoner kr.
Vi föreslår att Kriminalvårdens beslut ska kunna överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Vår bedömning är att Kriminalvården
kommer att fatta omkring 120 beslut årligen. Det är rimligt att anta
att inte samtliga beslut kommer att överklagas och att det inte
kommer att bli fråga om någon större måltillströmning. Resursbehovet för hantering av dessa ärenden hos överprövningsinstanser
kan därför inte förväntas öka nämnvärt av förslagen. De eventuella
merkostnader som förslagen i dessa delar innebär bör kunna finansieras inom befintliga anslag.
Kostnaden för offentligt biträde bör mot bakgrund av det tillkommande antalet ärenden beräknas öka något. Denna merkostnad
bör kunna hanteras inom befintliga anslag.
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Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att förslaget kommer
att medföra kostnadsökningar för Kriminalvården avseende förlängda
anstaltsvistelser och för hanteringen av beslut avseende uppskjuten
villkorlig frigivning på grund av återfallsrisk.
Förslaget innebär också att utredningar med utlåtande om risken
för att den dömde återfaller i brottslighet ska inhämtas. Enligt Rättsmedicinalverket kan kostnaden för varje utredning om risk beräknas
uppgå till ca 37 000 kr. Vi uppskattar att det som kan bli fråga om
ca 150 utredningar per år. De löpande merkostnaderna för Rättsmedicinalverket kan därmed som högst förväntas uppgå till drygt
5,5 miljoner kr per år (150 × 37 000 kr). Rättsmedicinalverket har
beräknat att det tillkommer en årlig löpande kostnad för kompetensutveckling, utbildning och återkommande kvalitetsarbete.
Därutöver tillkommer kostnader som är hänförliga till driftssättning av verksamheten såsom utarbetande av handböcker och arbetsbeskrivningar samt utbildningsinsatser. Vi beräknar att kostnaden
för hanteringen av riskbedömningar i samband med uppskjuten
villkorlig frigivning sammantaget kan beräknas uppgå till nästan
11 miljoner kr det första året. Därefter beräknas den årliga kostnaden sammanlagt uppgå till ca 6 250 000 kr.
Genomförande av en ordning som innebär att risk för återfall i
brott ska beaktas som skäl mot villkorlig frigivning innebär kostnadsökningar för Kriminalvården och Rättsmedicinalverket. Finansieringen av en eventuell reglering bör ske inom ramen för de
resurser som kan förväntas behöva tillföras rättsväsendet på sikt.
Vi föreslår att det meddelas övergångsbestämmelser som innebär att de nya reglerna ska tillämpas beträffande dem som dömts till
fängelse efter ikraftträdandet. De kostnader som en eventuell reglering för med sig uppstår därför som tidigast drygt ett år efter att
lagändringarna trätt i kraft och får inte fullt genomslag förrän ett
flertal år därefter. Om lagändringarna genomförs bör konsekvenserna
av förslagen åter analyseras sedan reglerna har varit i kraft en tid.
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Bestämmelsernas lydelse
och en författningskommentar

Lag om ändring i brottsbalken
26 kap.
6 § När två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff, dock minst en månad, har avtjänats, ska den dömde friges villkorligt om inte annat följer av
andra stycket eller av 6 a §.
Villkorlig frigivning får inte ske från fängelse som har dömts ut enligt
28 kap. 3 § eller från ett förvandlingsstraff för böter.

Paragrafen innehåller grundläggande bestämmelser om när villkorlig frigivning ska ske.
I första stycket görs, förutom en språklig ändring, en följdändring
med anledning av att den bestämmelse om uppskjuten villkorlig
frigivning som tidigare fanns i andra stycket nu finns i 6 a §. Reglerna i första stycket innebär att villkorlig frigivning ska ske när två
tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff, dock minst en månad,
har avtjänats. Undantag från huvudregeln finns i andra stycket och
i 6 a §.
Andra stycket innehåller den bestämmelse som tidigare fanns i
tredje stycket. Ingen ändring görs i sak.
6 a § Om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska den skjutas
upp enligt vad som framgår av 7 §. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om
1. den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor
som gäller för verkställigheten, eller
2. det finns en konkret och beaktansvärd risk för att den dömde begår nya
brott av allvarligt slag.
Vad som sägs i första stycket 2 ska gälla för en intagen som avtjänar fängelse
i minst fyra år, eller om det finns särskilda skäl, en intagen som har dömts till
fängelse i lägst två år.

Paragrafen, som är ny, reglerar under vilka förutsättningar den
villkorliga frigivningen kan skjutas upp.
Av första stycket följer att den villkorliga frigivningen ska skjutas
upp om det finns synnerliga skäl mot att frige den dömde villkorligt efter att två tredjedelar av strafftiden har avtjänats i anstalt. Vid
bedömningen av om det finns synnerliga skäl ska det särskilt
209

Villkorlig frigivning

SOU 2017:61

beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de
föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten eller om det
finns en konkret och beaktansvärd risk för att den dömde efter
frigivningen begår nya brott av allvarligt slag. Det innebär att det
för en tillämpning av bestämmelsen är tillräckligt att en av omständigheterna är uppfyllda.
Med att ”den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten” avses allvarliga
åsidosättanden av föreskrifter och villkor. En helhetsbedömning av
allt som har inträffat under verkställigheten ska göras. Någon
ändring i sak är inte avsedd när det gäller vad som krävs för att den
villkorliga frigivningen ska skjutas upp på grund av misskötsamhet.
Vid prövningen av om synnerliga skäl mot villkorlig frigivning
finns ska också beaktas om det finns en risk för att den dömde
begår nya brott av allvarligt slag. Som framhållits i avsnitt 8.5.3 är
det en förhållandevis stor andel av dem som villkorligt friges från
fängelsestraff som återfaller i brott. En risk för återfall finns därför
i princip alltid. För att risk för återfall i allvarlig brottslighet ska
läggas till grund för ett beslut om uppskjuten villkorlig frigivning
krävs att risken är konkret och beaktansvärd. Vad som närmare
grundar en konkret och beaktansvärd risk för ny brottslighet får
bedömas från fall till fall. Att risken ska vara konkret och beaktansvärd innebär att det ska vara fråga om en kvalificerad risk. Det ska
vara fråga om en konkret risk som utifrån tillgängligt underlag
bedöms vara verklig och tydlig. Bedömningen ska grundas på omständigheter som kan hänföras till den dömde och risken ska kunna
konstateras föreligga i det enskilda fallet. Med att återfallsrisken är
beaktansvärd avses att den är betydande och kan betecknas som
hög. Risken för ny brottslighet bör också bedömas föreligga i någorlunda närtid och ska avse allvarlig brottslighet.
Den dömdes agerande under verkställigheten utgör en del av
bedömningen av risken för nya brott. Om frigivningstidpunkten
skjuts upp på grund av risken för nya brott ska därför inte misskötsamhet under verkställigheten också leda till ett särskilt beslut om
uppskjuten villkorlig frigivning.
Med brottslighet av allvarligt slag avses brott som riktar sig mot
eller medför fara för någon annans liv eller hälsa eller som ingår
som ett led i en organiserad brottslighet. Avsikten är att beslut om
uppskjuten villkorlig frigivning på grund av risk för ny brottslighet
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ska användas i de fall intresset av samhällsskydd gör sig särskilt
gällande. Risken för återfall ska därför avse brottslighet av allvarligt
slag. Att brottsligheten ska vara allvarlig innefattar ett krav på att
det ska vara brott som har ett visst straffvärde. En bedömning av
risk avseende brottslighet av allvarligt slag sker bl.a. vid överlämnade till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning
och vid omvandling av fängelse på livstid. Vägledning i fråga om
vad som ska anses utgöra brottslighet av allvarligt slag bör därför
kunna hämtas från den praxis som finns i fråga om rättspsykiatrisk
vård med särskild utskrivningsprövning (se NJA 2007 s. 266 och
NJA 2013 s. 1090) och omvandling av fängelse på livstid (NJA 2008
s. 579 I–III och NJA 2011 s. 872).
Av den nya bestämmelsen i 12 kap. 6 § fängelselagen framgår att
den villkorliga frigivningen i princip inte får skjutas upp på grund
av risk för ny brottslighet utan att en utredning med utlåtande om
risken för att den dömde begår nya brott har inhämtats. Regleringen kommenteras närmare nedan.
Andra stycket innebär en begränsning av tillämpningsområdet
för första stycket 2. Således gäller vad som där sägs endast för en
intagen som avtjänar fängelse i minst fyra år, eller om det finns
särskilda skäl, en intagen som har dömts till fängelse i lägst två år.
Med uttrycket ”avtjänar fängelse i minst fyra år” avses den sammanlagda strafftiden. Det innebär att en intagen som dömts till kortare
straff än fyra år omfattas om han eller hon till följd av flera straff
eller förverkande av villkorligt medgiven frihet ska avtjäna minst
fyra år. Reglerna är också, om det finns särskilda skäl, tillämpliga
beträffande intagna som dömts till fängelse i lägst två år. Således
omfattar reglerna samma kategori dömda som enligt 1 kap. 7 §
fängelselagen kan bli föremål för särskilda villkor. När det gäller
intagna som dömts till fängelse i lägst två år är det dock här fråga
om ett något vidare tillämpningsområde än i fängelselagen. Det kan
vara fråga om en intagen som t.ex. har kopplingar till grov organiserad brottslighet eller ett kriminellt nätverk eller annars har en uttalad kriminell identitet.
7 § Om den villkorliga frigivningen skjuts upp, ska det i beslutet anges en
ny tidpunkt för när den dömde ska friges villkorligt. Vid den tidpunkten ska
villkorlig frigivning ske, om det inte även då finns sådana synnerliga skäl
som avses i 6 a § första stycket.
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När villkorlig frigivning skjuts upp på grund av risk för att den dömde
begår nya brott av allvarligt slag ska den villkorliga frigivningen skjutas upp
med sex månader åt gången eller, om den återstående strafftiden understiger
åtta månader, kortare tid, dock längst till dess en strafftid om två månader återstår.
I andra fall får den villkorliga frigivningen skjutas upp högst sex månader åt gången. Härvid ska, när den nya tidpunkten för villkorlig frigivning
bestäms, arten och omfattningen av de överträdelser som föranleder att
den villkorliga frigivningen skjuts upp särskilt beaktas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om förfarandet vid uppskjuten
villkorlig frigivning.
I första stycket görs, förutom vissa språkliga justeringar, en ändring
till följd av att den bestämmelse om uppskjuten villkorlig frigivning
som tidigare fanns i 6 § andra stycket nu finns i 6 a § första stycket.
Andra stycket är nytt och anger hur den nya frigivningstidpunkten
ska bestämmas när den villkorliga frigivningen skjuts upp på grund
av risk för nya brott. Regleringen innebär att en uppskjuten
villkorlig frigivning på grund av risk för nya brott ska ske med sex
månader åt gången. Vid den nya tidpunkten ska villkorlig frigivning
ske såvida det inte vid en förnyad prövning enligt 26 kap. 6 a §
brottsbalken finns synnerliga skäl att åter skjuta upp den villkorliga
frigivningen. Om risken för nya brott då kvarstår ska tidpunkten
för den villkorliga frigivningen återigen skjutas upp med sex månader. Endast i de fall straffåterstoden understiger åtta månader kan
ett beslut om uppskjuten villkorlig frigivning avse en kortare tid än
sex månader. Uppskjuten villkorlig frigivning med hänsyn till risk
för nya brott kan som längst ske till dess det återstår en strafftid
om två månader. Villkorlig frigivning ska då ske såvida det inte på
grund av den dömdes misskötsamhet finns anledning att åter skjuta
upp frigivningen.
I tredje stycket finns bestämmelser om hur den nya tidpunkten
ska bestämmas vid beslut om uppskjuten villkorlig frigivning på
annan grund än risk för nya brott av allvarligt slag. Bestämmelserna
motsvarar den reglering som tidigare fanns paragrafens andra stycke.
I bestämmelserna görs några språkliga justeringar. Någon ändring i
sak är inte avsedd. Liksom tidigare utgör den av domstolen utdömda strafftiden den yttersta gränsen för hur mycket den villkorliga frigivningen får skjutas upp på grund av misskötsamhet.
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9 § Kriminalvården fattar beslut om uppskjuten villkorlig frigivning enligt
6 a och 7 §§. Sådana beslut gäller omedelbart om inte något annat beslutas.

I paragrafen görs en följdändring med anledning av att den bestämmelse om uppskjuten villkorlig frigivning som tidigare fanns i 6 §
nu finns i 6 a §. Paragrafen ändras också språkligt.
Övergångsbestämmelser
Bestämmelserna i 26 kap. 6 och 7 §§ BrB tillämpas i sin äldre lydelse i fråga
om dem som dömts till fängelse före ikraftträdandet.

Övergångsbestämmelserna är behandlade i avsnitt 8.5.6.
Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)
12 kap.
2 § Bestämmelser om att den villkorliga frigivningen kan skjutas upp finns
i 26 kap. 6 a och 7 §§ brottsbalken.

Paragrafen justeras till följd av att de bestämmelser som tidigare
fanns i 6 § andra stycket brottsbalken flyttas till en ny 6 a § samma
balk.
3 § Frågor om varning enligt 1 § eller uppskjutande av villkorlig frigivning
enligt 26 kap. 6 a och 7 §§ brottsbalken ska avgöras skyndsamt.

Paragrafen justeras till följd av att de bestämmelser som tidigare
fanns i 6 § andra stycket brottsbalken flyttas till en ny 6 a § samma
balk.
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5 § I mål och ärenden om uppskjuten villkorlig frigivning enligt 26 kap.
6 a och 7 §§ brottsbalken ska ett offentligt biträde förordnas för den intagne, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Innan ett beslut om uppskjuten villkorlig frigivning meddelas ska den intagne beredas
tillfälle att yttra sig.

Paragrafen justeras till följd av att de bestämmelser som tidigare
fanns i 6 § andra stycket brottsbalken flyttas till en ny 6 a § samma
balk.
6 § Kriminalvården får inhämta en utredning med utlåtande om risken för
att den dömde begår nya brott av allvarligt slag. Föreskrifter om genomförande
av en sådan utredning meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Beslut om uppskjuten villkorlig frigivning på grund av risk för nya brott
av allvarligt slag får bara meddelas, om en utredning enligt första stycket
inhämtats. En sådan utredning behöver dock inte inhämtas om det är obehövligt.

Paragrafen är ny och reglerar kravet på utredning om risk för att
den dömde begår nya brott av allvarligt slag. Bestämmelsen har
utformats med 10 § omvandlingslagen som förebild.
Av första stycket framgår att Kriminalvården får inhämta en utredning med utlåtande om risken för att den dömde begår nya
brott av allvarligt slag. Det åligger ansvarig myndighet att ta ställning till vilka riskinstrument eller andra tester som ska ligga till
grund för utlåtandet och på vilket sätt utredningen ska göras. Det
är dock väsentligt att det framgår hur stor risken för återfall är,
vilken typ av brottslighet som risken avser, vilka riskfaktorerna är
och hur dessa kan motverkas.
Utlåtandet utgör en viktig del av Kriminalvårdens underlag vid
beslut om uppskjuten villkorlig frigivning på grund av risk för återfall
i allvarlig brottslighet. Uppskjuten villkorlig frigivning utgör undantag från presumtionen om att villkorlig frigivning ska äga rum efter
två tredjedelar av strafftiden. En central fråga i sammanhanget är i
vilka situationer Kriminalvården ska hämta in utredning om risk för
återfall i allvarlig brottslighet. Frågan är alltså vilka kriterier som
ska gälla för att Kriminalvården ska överväga beslut om uppskjuten
villkorlig frigivning.
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Kriminalvården gör löpande bedömningar av risk under verkställigheten i anstalt. De bedömningar av risk för återfall i brott
som bl.a. ligger till grund för olika typer av beslut avseende placering, permission och andra liknande frigivningsförberedande
åtgärder kan ligga till grund även för frågan om uppskjuten villkorlig frigivning. Frågan om uppskjuten villkorlig frigivning är
endast aktuell för intagna som bedömts ha en hög risk för återfall i
allvarlig brottslighet. Anledning att hämta in utredning om risk för
nya brott föreligger alltså om Kriminalvården inför villkorlig frigivning beträffande en intagen som avtjänar fängelse i fyra år eller mer
eller, om det finns särskilda skäl, en intagen som dömts till fängelse
i lägst två år bedömer att risken för återfall i allvarlig brottslighet är
hög. Det kan t.ex. vara fråga om en intagen som meddelats särskilda villkor på grund av risken för nya brott. De bedömningar
som har gjorts i fråga om frigivningsförberedande åtgärder bör också
vara av särskild betydelse. En anledning att överväga ett beslut om
att skjuta upp den villkorliga frigivningen kan t.ex. vara att den intagne på grund av risken för återfall överhuvudtaget inte varit föremål för några frigivningsförberedande åtgärder i form av successiv
utslussning genom placering i lägsta säkerhetsklass, permissioner
eller särskilda utslussningsåtgärder, eller om sådana åtgärder på
grund av återfallsrisken varit förenade med särskilda kontrollinsatser.
Även annan utredning, såsom Kriminalvårdens utredningar och den
dömdes eventuella misskötsamhet under verkställigheten får beaktas
vid bedömningen.
För att kravet på förutsebarhet vad gäller verkställigheten och
även för att främja den intagnes frigivningsförberedelser är det
viktigt att Kriminalvården ger tydlig information om vad som gäller
beträffande villkorlig frigivning. Det är vidare viktigt att ställningstagande till behovet av utredning om risk för återfall i brott på
grund av att Kriminalvården överväger att skjuta upp tidpunkten
för villkorlig frigivning görs i god tid före planerad dag för villkorlig frigivning.
När det gäller uppskjuten villkorlig frigivning på grund av misskötsamhet är målsättningen att Kriminalvården ska utreda och fatta
beslut i ärendet senast en månad före planerad dag för villkorlig
frigivning.31 Ett ärende bör därför i normalfallet komma till huvud31

Kriminalvårdens handbok om varning och uppskjuten villkorlig frigivning 2015:1.
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kontoret ca åtta veckor före planerad dag för frigivningen. Någon
uttrycklig bestämmelse i lag som anger när frågan om uppskjuten
villkorlig frigivning ska prövas finns inte. I förarbetena anges att
Kriminalvården, när tidpunkten för villkorlig frigivning närmar sig,
ska göra en saklig och objektiv bedömning av hur verkställigheten
har sett ut.32 Enligt 12 kap. 3 § fängelselagen ska frågan om uppskjuten villkorlig frigivning prövas skyndsamt. Nämnda bestämmelse är tillämplig också när det är fråga om uppskjuten villkorlig
frigivning på grund av risk för återfall i brott. Beträffande skyndsamhetskravet anges i förarbetena att det är viktigt att Kriminalvården i god tid före tidpunkten då villkorlig frigivning enligt huvudregeln ska ske fattar beslut om eventuell uppskjuten villkorlig frigivning så att den intagne har möjlighet att begära omprövning och
överklaga. Att beslut fattas i god tid före den villkorliga frigivningen
är också viktigt för att planeringen av eventuella utslussningsåtgärder
och andra frigivningsförberedelser inte ska försvåras.33
På motsvarande sätt som gäller vid beslut om uppskjuten villkorlig frigivning på grund av misskötsamhet måste Kriminalvården
i god tid ta ställning till frågan om uppskjuten villkorlig frigivning
på grund av risk för ny brottslighet. Ställningstagande till behovet
av utredning om risk bör därför göras senast i anslutning till överväganden om särskilda utslussningsåtgärder.
Enligt andra stycket får villkorlig frigivning inte skjutas upp på
grund av risk för att den dömde begår nya brott utan att sådan
utredning som avses i första stycket har inhämtats. En utredning
behöver inte inhämtas om det framstår som obehövligt, men bör
regelmässigt inhämtas första gången Kriminalvården överväger att
skjuta upp den villkorliga frigivningen på grund av risk för nya
brott. Som utvecklats närmare under avsnitt 8.5.4 kan det antas att
det ofta krävs ytterligare tid än sex månader för att genom behandlingsinsatser hantera konstaterade risker. Det kan t.ex. vara obehövligt att inhämta utredning om det vid en utredning sex månader
tidigare har konstaterats att risken för ny brottslighet av allvarligt
slag är hög samt de åtgärder som behövs för riskhanteringen är omfattande, och inte kan förväntas kunna genomföras under en period
om sex månader. I en sådan situation bör beslutet om att skjuta
32
33

Prop. 2005/06:123 s. 66.
A. prop. s. 65.

216

SOU 2017:61

Villkorlig frigivning

upp den villkorliga frigivningen kunna grundas på den ursprungliga
utredningen i kombination med dokumentation av hur den fortsatta
verkställigheten i anstalt har förlöpt, utan att en ny utredning inhämtas. Det är svårt att närmare ange ett intervall för hur ofta
Kriminalvården bör inhämta utredning från Rättsmedicinalverket.
Utredning bör inhämtas vid behov. Om den villkorliga frigivningen
har skjutits upp vid ett par tillfällen bör kompletterande utredning
dock i normalfallet inhämtas.
7 § Sådana uppgifter om den dömde som behövs för genomförandet av en utredning enligt 6 § ska på begäran lämnas ut från en verksamhet där sekretess
annars gäller enligt 25 kap. 1–5 §§, 26 kap. 1 § eller 35 kap. 15 eller 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är ny och innehåller sekretessbrytande bestämmelser.
Vi föreslår att en särskild myndighet anförtros ansvaret att genomföra utredningar risk för ny brottslighet. För genomförandet av
uppdraget krävs att ansvarig myndighet har möjlighet att få tillgång
till det underlag som krävs för utredningen. De uppgifter som
behövs torde i stor utsträckning finnas hos Kriminalvården, men
även hos andra myndigheter. Om sekretess gäller för en uppgift
som förekommer hos en viss myndighet får uppgiften enligt 8 kap.
1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) inte röjas för en annan
myndighet, såvida inte annat anges i OSL eller i lag eller förordning
som OSL hänvisar till. Av 10 kap. 28 § OSL följer att sekretess inte
hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. En sekretessbrytande
bestämmelse bör därför införas som avser uppgifter inom hälsooch sjukvården för vilka sekretess gäller enligt 25 kap. 1–5 §§, från
socialtjänstlagen enligt 26 kap. 1 § samt från Kriminalvården enligt
35 kap. 15 och 16 §§.
Hos Rättsmedicinalverket omfattas uppgifterna av sekretess
enligt 25 kap. OSL. Inom Kriminalvården gäller enligt 35 kap. 15 §
OSL sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden,
om det kan antas att den enskilde eller någon till denne närstående
lider men eller fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller
lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. Om beslutet överklagas till förvaltningsdomstol följer av 43 kap. 1 och 3 §§ att sekretessbestämmelser som gäller i viss verksamhet eller i vissa ärenden
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är direkt tillämpliga hos en förvaltningsdomstol vid handläggning
av ett överklagande av ett beslut som har fattats av en myndighet i
sådan verksamhet eller i ett sådant ärende. Några särskilda bestämmelser om sekretess behöver därför inte meddelas.
8.5.9

Villkorlig frigivning vid överförande
av straffverkställighet

Vid överförande av straffverkställighet av ett frihetsstraff tillämpas
som regel verkställighetsreglerna i den verkställande staten. Det
gäller även i fråga om bestämmelser om villkorlig frigivning. Bestämmelser om villkorlig frigivning finns i de flesta stater, men skiljer
sig i stor utsträckning åt. Eftersom det är den verkställande statens
verkställighetsregler som ska tillämpas innebär detta att den dömde
i praktiken kan komma att vara frihetsberövad under en längre eller
kortare tid efter ett överförande än om verkställigheten i stället
hade skett i domstolslandet. I 3 kap. 22 § lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom
Europeiska unionen finns bestämmer om villkorlig frigivning med
avseende på en utländsk dom som efter överförande hit ska verkställas här. Enligt nämnda lagrum får Kriminalvården vid ett strafftidsbeslut besluta om villkorlig frigivning vid en tidigare tidpunkt
än vad som föreskrivs i brottsbalken, under förutsättning att den
dömde annars kommer att vara frihetsberövad under en väsentligt
längre tid i Sverige än vad som skulle ha varit fallet om verkställigheten i stället hade skett i den andra staten. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas endast i klara undantagsfall för att undvika stötande
resultat på grund av skillnader i regler om villkorlig frigivning.
Strafftidsutredningen har nyligen föreslagit att bestämmelsen
ska upphävas och att det införs en ny bestämmelse som är tillämplig vid verkställighet av domar från såväl andra EU-medlemsstatar
som från länder utanför EU. Enligt förslaget ska det vid verkställighet av ett överfört utländskt fängelsestraff vara möjligt att besluta
om en tidigare tidpunkt för villkorlig frigivning än vad som annars
gäller enligt 26 kap. 6 § första stycket brottsbalken om det framgår
att den dömde annars kommer att vara frihetsberövad under avse-
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värt längre tid än om verkställigheten hade skett i den andra staten.34
Även den av Strafftidsutredningen föreslagna regleringen är avsedd
att tillämpas endast i undantagsfall.
Det är vår bedömning att regler om uppskjuten villkorlig frigivning på grund av misskötsamhet eller risk för återfall inte kommer i konflikt med ovan berörda regler om villkorlig frigivning vid
överföring av verkställighet av ett utländskt fängelsestraff. Kriminalvårdens bedömning av om det föreligger avsevärd skillnad mellan å
ena sidan den fängelsetid som ska avtjänas här med tillämpningen
av huvudregeln 26 kap. 6 § första stycket brottsbalken och å andra
sidan den fängelsetid som enligt den andra statens regler skulle ha
gällt om verkställigheten skett där påverkas inte av att tidpunkten
för villkorlig frigivning senare kan komma att skjutas upp på grund
av misskötsamhet eller risk för återfall i brott.

34

SOU 2016:18 s. 259 ff.
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Förstärkta åtgärder för att
förebygga ny brottslighet
efter villkorlig frigivning

9.1

Inledning

I detta kapitel behandlar vi för våra överväganden avseende återfallsförebyggande åtgärder efter villkorlig frigivning. Det är frågor
som rör övervakning, särskilda förskrifter och om det ska vara möjligt
att i vissa fall besluta om elektronisk övervakning efter villkorlig
frigivning. Vidare behandlas prövotidens längd och allmänna skötsamhetskrav. Kapitlet avslutas med frågor som rör beslutsordningen beträffande åtgärder efter villkorlig frigivning och hanteringen
av misskötsamhet.
Övergången från anstalt till ett liv i frihet är en särskilt kritisk
tidpunkt när det gäller risken för återfall i brott. I våra direktiv
framhålls att det därför, oavsett tidpunkt för villkorlig frigivning,
efter frigivningen måste finnas åtgärder som syftar till att begränsa
risken för återfall och som bidrar till en återanpassning i samhället.
I vårt uppdrag ingår därför att överväga om förutsättningarna
för och innehållet i de särskilda föreskrifterna som kan meddelas
under prövotiden efter villkorlig frigivning bör förändras och lämna
nödvändiga författningsförslag. Enligt direktiven får utredaren också
identifiera och ta upp andra frågor som anknyter till uppdraget.

9.2

Allmänna utgångspunkter

Arbetet med att förebygga återfall i brott utgör en viktig del av
verkställigheten av fängelsestraff. Redan en liten minskning av återfall i brott har betydelse när det gäller mänskligt lidande. Små redu-
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cerande effekter på återfall i brott har vidare positiv effekt när det
gäller samhällets kostnader.
Som nämnts ovan är tiden efter villkorlig frigivning särskilt känslig när det gäller risken för återfall i brott. Kriminalvårdens studie
avseende särskilda utslussningsåtgärder visar dock på effekter när
det gäller möjligheterna att genom sådana åtgärder minska risken
för återfall i brott (se avsnitt 4.5.1). Som redovisats i kapitel 8 anser
vi inte att risk för återfall i brott ska utgöra skäl mot villkorlig
frigivning. Ett av skälen för ställningstagandet är att det är svårt att
göra säkra bedömningar av risk för återfall på individnivå. Sådana
bedömningar bör därför enligt vår uppfattning inte styra strafftiden
i anstalt (se kapitel 8).
Att det är svårt att göra säkra bedömningar av risk på individnivå innebär emellertid inte att sådana bedömningar inte alls bör
användas. Riskbedömningar utgör viktiga instrument för planering
av verkställigheten, lämpliga insatser och behandling under anstaltstiden. Bedömningar av risk görs också i samband med permissioner
och särskilda utslussningsåtgärder. Även när det gäller insatser
under prövotiden efter villkorlig frigivning är riskbedömningar av
stort värde.
Den förhållandevis stora andelen återfall bland villkorligt frigivna tyder på att det finns ett behov av att stärka de återfallsförebyggande åtgärder som kan vidtas efter villkorlig frigivning.
Det sagda gäller särskilt i de fall där hög risk för återfall i brott
inneburit att den dömde inte alls, eller endast under mycket kontrollerade former, varit föremål för frigivningsförberedande åtgärder
i form av permissioner och särskilda utslussningsåtgärder.
I enlighet med vårt uppdrag har våra överväganden inriktats
särskilt på om det, beträffande dömda där risken för återfall i allvarlig brottslighet bedöms vara hög, finns behov av andra typer av
särskilda föreskrifter eller åtgärder för att därigenom öka inslaget
av kontroll och stöd till den frigivne i syfte att minska återfallsrisken. De förslag vi lämnar är tillämpliga beträffande samtliga som
villkorligt friges från fängelsestraff. Syftet med de återfallsförebyggande åtgärderna är att minska risken för att den frigivne begår
nya brott. Det ligger i sakens natur att utökade möjligheter till
kontroll kommer att få särskild betydelse i de fall det föreligger
hög risk för återfall i allvarlig brottslighet.
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Vi har strävat efter att skapa flexibla lösningar och att tydliggöra
kopplingen mellan verkställigheten av en fängelsepåföljd i anstalt
och i frivård.
I vårt uppdrag ingår inte att utforma någon särskild reglering
om verkställighet av straff i frihet eller att göra andra mer genomgripande förändringar av reglerna om kriminalvård i frihet. Vi föreslår därför att förändringar genomförs i 26 kap. brottsbalken. Reglerna om övervakning och särskilda föreskrifter i 26 kap. brottsbalken gäller i stor utsträckning även vid skyddstillsyn enligt 28 kap.
brottsbalken. Vi har utformat reglerna på ett sådant sätt att gällande regler för skyddstillsyn i huvudsak kvarstår oförändrade.

9.3

De återfallsförebyggande åtgärderna
efter villkorlig frigivning bör förstärkas

9.3.1

Prövotidens längd och allmänna skötsamhetskrav

Bedömning: Det bör inte göras någon förändring avseende prövotidens längd efter villkorlig frigivning. Även framöver bör alltså
gälla att prövotiden efter villkorlig frigivning motsvarar den återstående strafftiden, dock minst ett år. De allmänna skötsamhetskraven och skyldigheten för den frigivne att på kallelse inställa
sig hos Kriminalvården bör vara kvar.

Prövotidens längd
Efter villkorlig frigivning motsvarar prövotiden den återstående
strafftiden, dock minst ett år (26 kap. 10 § brottsbalken).
Gällande regler om prövotidens längd infördes efter förslag av
Straffsystemkommittén.1 Enligt kommittén fanns det skäl att koppla
prövotiden till det utmätta straffet på sätt att prövotidens längd blev
beroende av det återstående reststraffet. I fråga om de korta fängelsestraffen anförde kommittén att det även beträffande prövotidens
längd fanns skäl att bedöma personer som gjort sig skyldiga till
lindrigare brott annorlunda än de som gjort sig skyldiga till mer
1

Se närmare avsnitt 4.3.6.
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allvarlig brottslighet. För att förverkande av villkorlig frigivning
skulle vara en trovärdig reaktion mot den som efter frigivningen
återföll i brott ansågs det dock inte lämpligt med allt för korta prövotider.2
Systemet med prövotid efter villkorlig frigivning innebär att
fängelsestraffet är till fullo verkställt först när prövotiden har löpt
ut. Under prövotiden gäller allmänna skötsamhetskrav, särskilda
föreskrifter kan meddelas, och den frigivne kan ställas under övervakning. Misskötsamhet under prövotiden kan leda till olika sanktioner. Om den frigivne återfaller i brott under prövotiden kan den
villkorligt medgivna friheten helt eller till viss del förverkas.
Nuvarande regler om prövotidens längd har gällt under en längre
tid och synes fungera väl. Vi kan också ställa oss bakom de argument som har framförts för den nuvarande regleringen. Den gällande
ordningen att prövotidens längd som huvudregel är kopplad till den
tid som vid villkorlig frigivning återstår av straffet framstår också
som logisk. Några skäl har inte framkommit att ändra reglerna om
prövotidens längd.
Vår bedömning är att det inte finns skäl att ändra reglerna om
prövotidens längd.
Allmänna skötsamhetskrav
De allmänna skötsamhetskraven enligt 26 kap. 14 § första stycket
brottsbalken innebär att den som är villkorligt frigiven ska
– vara skötsam,
– efter förmåga försörja sig,
– i övrigt rätta sig efter vad som åligger honom eller henne enligt
brottsbalken eller enligt föreskrifter eller anvisningar som meddelats med stöd av balken,
– på kallelse inställa sig hos Kriminalvården, och
– göra vad han eller hon kan för att ersätta genom brottet uppkommen skada, som han förpliktats ersätta.

2

SOU 1995:91, Del II, s. 365 f.
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Kraven gäller under prövotiden oavsett om den frigivne ställts under
övervakning eller inte. Kriminalvården utövar inte någon särskild
kontroll över att frigivna som inte står under övervakning följer
skötsamhetskraven. För att en övervakningsnämnd ska vidta åtgärder
mot en frigiven är det i normalfallet inte tillräckligt att han eller
hon åsidosatt det allmänna kravet på skötsamhet, utan det krävs att
den frigivne brutit mot föreskrifter eller anvisningar.
De allmänna krav som ställs på den villkorligt frigivne under
prövotiden framstår till stor del som självklara. Det har dock ansetts värdefullt att det i lag anges vilka riktlinjer den frigivne bör
försöka hålla sig till under verkställigheten av påföljden. De allmänna skötsamhetskraven har också ansetts ge en ram för frivårdens
arbete.3
Kravet på skötsamhet utgör ett allmänt mål för den dömdes
livsföring under den villkorliga frigivningen. Att den frigivne under
prövotiden ska vara skötsam, efter förmåga försörja och betala
eventuella skadestånd ligger i sakens natur. Det skulle mot denna
bakgrund kunna ifrågasättas om det finns något egentligt behov av
ett lagstadgat skötsamhetskrav. Även utan en uttrycklig lagregel
om skötsamhet är det möjligt att inskrida med mer ingripande åtgärder (övervakning och särskilda föreskrifter), om det finns behov
av det för att minska risken för att den frigivne begår nya brott
eller för att i övrigt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället. Som anförs ovan har emellertid skötsamhetskravet ansetts ge
en ram för Kriminalvårdens arbete under övervakningen. Motsvarande lagfästa krav på skötsamhet finns också i andra sammanhang
inom straffrättens område. (Se t.ex. 27 kap. 4 §, 28 kap. 6 § med
hänvisning till 26 kap. 14 § brottsbalken. Jfr även 17 och 22 §§ lagen
[1996:167] med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.)
Även om det kan anföras skäl för att ta bort kravet på allmän
skötsamhet anser vi att övervägande skäl talar för att det lagfästa
skötsamhetskravet bör finnas kvar.
Bestämmelsen i 26 kap. 14 § brottbalken innehåller också en
skyldighet för den frigivne att på kallelse inställa sig hos Kriminalvården. Regeln infördes 1983 i syfte att underlätta frivårdens arbete
med och kontroll av de frigivna.4 Kriminalvården kan enligt 38 kap.
3
4

Se bl.a. prop. 1982/83:85 s. 86 f. och SOU 2005:54 s. 816.
Prop. 1982/83:85 s. 128.
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12 § brottbalken begära handräckning för den dömdes inställelse.
Handräckning bör endast begäras om syftet inte kan uppnås på
något annat sätt (5 kap. 19 § frivårdsförordningen). Den frigivne bör
även framöver vara skyldig att på kallelse inställa sig hos Kriminalvården.
Vår bedömning är att det lagfästa kravet på skötsamhet och
skyldigheten för villkorligt frigivna att inställa sig hos Kriminalvården
bör vara kvar.
9.3.2

Övervakning efter villkorlig frigivning

Förslag: Övervakningen ska, om inte annat beslutas, gälla under
hela prövotiden.
Kriminalvården ska ha möjlighet att ompröva ett beslut i fråga
om övervakning om det finns anledning till det.
Övervakningsbehovet ska även framöver grundas på en bedömning av såväl behovet av kontroll som behovet av hjälp och
stöd. Syftet att minska risken för att den frigivne begår nya
brott ska uttryckligen framgå av lagtexten.
Övervakningen bör också fortsättningsvis planeras och utformas efter samråd med den frigivne och i samverkan med berörda myndigheter. För att öka strukturen tas regler om det in i
lag.
Det kan mot bakgrund av den redovisade statistiken beträffande
återfall i brott bland villkorligt frigivna och den utsatta sociala
situation som många frigivna befinner sig i antas att det inte sällan
finns ett behov av övervakning. I tabell 9.1 nedan redovisas antal
villkorligt frigivna från anstalt under 2007–2015 och hur många beslut om övervakning som fattats under samma period. Det är inte
alltid som beslutet om övervakning fattas samma år som villkorlig
frigivning äger rum och det kan därför inte sägas exakt hur stor
andel av de villkorligt frigivna som ställs under övervakning varje
år. Av statistiken kan dock slutsatsen dras att majoriteten av de villkorligt frigivna ställs under övervakning. Andelen som ställs under
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övervakning är betydligt högre beträffande dömda med strafftider
över två år.5
Tabell 9.1

Villkorligt frigivna med övervakning
Antal klienter som blivit villkorligt frigivna under 2007–2015

År

Antal avgångar
från anstalt
totalt

Antal villkorlig
frigivna

Antal villkorlig
frigivna med
övervakning

Ungefärlig andel
frigivna med
övervakning6

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

10 134
10 097
9 902
9 745
9 577
9 981
9 372
8 937
8 694

8 126
7 925
7 902
7 702
7 544
7 826
7 246
6 890
6 720

5 799
5 463
5 272
4 917
4 731
4 844
4 303
3 917
3 686

71 %
69 %
67 %
64 %
63 %
62 %
59 %
57 %
58 %

Källa: Kriminalvården.

Övervakning ska enligt 26 kap. 11 § brottsbalken beslutas om det
bedöms påkallat. Övervakningen upphör, om inte annat särskilt
beslutats, sedan ett år av övervakningen har förflutit. För dem som
villkorligt friges från ett längre fängelsestraff och som vid frigivningen har en återstående strafftid överstigande ett år upphör vanligen övervakningen innan prövotiden har löpt ut. Det torde vara
sällsynt förekommande, men om den frigivne inte iakttar vad som
åligger honom eller henne kan övervakningsnämnden enligt 26 kap.
18 § 2 brottsbalken besluta om övervakning under viss tid efter det
att ett år av prövotiden har förflutit, dock längst till prövotidens
utgång.
De nu gällande reglerna om övervakning infördes i början av
1980-talet. I förarbetena anges att frivårdens resurser bör koncentreras till fall där övervakningen kan fylla ett behov och att övervakning därför endast bör användas när den kan förväntas fylla
5

I kapitel 8 (avsnitt 8.5.7) finns en redogörelse för hur många som ställs under övervakning
efter avtjänade strafftider på två år och däröver.
6
Beslut om övervakning fattas inte alltid samma år som villkorlig frigivning äger rum och den
redovisade andelen villkorligt frigivna med övervakning är därför ungefärlig.
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någon positiv funktion. Även straffets längd bör enligt motiven
vägas in i bedömningen. Som exempel anges att övervakning som
regel kan underlåtas vid villkorlig frigivning från fängelse i högst
sex månader.7
Det är angeläget att Kriminalvårdens resurser används där de
kan antas behövas mest. Även framöver bör övervakning vara
förbehållet de fall där det finns ett behov av åtgärden och beslut om
övervakning bör grundas på en individuell bedömning utifrån såväl
övervakningens hjälp- och stödfunktion som dess kontrollfunktion.
Enligt Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd ska bedömningen av frågan om övervakning grundas på den behovs- och riskutredning som gjorts i verkställighetsplanen. Risken för återfall
bedöms i termer av låg, medel eller hög. Medelhög eller hög risk för
återfall leder i normalfallet till att den dömde ställs under övervakning. Även den aktuella strafftiden, den dömdes ålder och eventuellt beslut om utvisning har betydelse för bedömningen.
Det är av stor vikt att planen för hela verkställigheten är förutsebar och tydlig för den dömde. Kriminalvården gör därför redan
på ett tidigt stadium av verkställigheten en preliminär bedömning av
frågan om övervakning. Själva beslutet fattas sedan i anslutning till
tidpunkten för villkorlig frigivning eller därefter. Det är en sammanvägning av omständigheterna som ligger till grund för bedömningen av om den frigivne bör ställas under övervakning. Syftet
med övervakning är att minska risken för att den frigivne begår nya
brott. Detta bör komma till uttryck i lagregeln. Redan nu ställs i
genomsnitt drygt 80 procent av dem som friges från fängelsestraff
överstigande två år under övervakning. Förutom den uttryckliga
regeln om syftet med övervakning, finns det därmed inte skäl för
att ändra reglerna för när den frigivne ska ställas under övervakning.
Vi anser dock att reglerna bör ändras på så sätt att tiden för
övervakning knyts direkt till prövotiden. Övervakningen bör bestå
under prövotiden såvida inte annat beslutas. En sådan ordning
innebär att övervakningen utan särskilt beslut kan fortgå under en
längre period för dem som har en straffåterstod på mer än ett år.
Syftet är att förtydliga att det är behovet av övervakning som ska
styra övervakningstidens längd. Det är inte motiverat att över7

Se prop. 1982/83:85 s. 126.
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vakningen ska upphöra efter ett år om det då fortfarande finns
behov av stöd och kontroll.
Behovet av övervakning ska även framöver fortlöpande omprövas. Det är viktigt att Kriminalvården utarbetar rutiner för att
löpande kontrollera behovet av övervakning så att Kriminalvårdens
resurser koncentreras till fall där de kan förväntas ge resultat. Om
övervakningen har fungerat utan anmärkning under en viss tid och
inte längre är påkallad ska övervakningen upphöra. Det är den
frigivne som genom sitt beteende kan påverka inte bara övervakningens innehåll utan också om han eller hon överhuvudtaget
ska stå under övervakning. Vanligen är risken för återfall i brott
och behovet av insatser som störst i tiden närmast efter den villkorliga frigivningen och innehållet i övervakningen måste löpande
anpassas efter behovet. Endast i undantagsfall torde det komma
ifråga att övervakningen behöver pågå under en längre tid än tre år.
Närmare regler om planeringen av övervakningen finns i 5 kap.
3 § frivårdsförordningen. Bestämmelsen gäller både för skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna som ställts under övervakning.
Av bestämmelsen framgår bl.a. att planeringen av övervakningen
ska göras vid ett möte med den dömde och övervakaren samt att
det ska upprättas en plan för övervakningen som anger vilka åtgärder som ska vidtas. Vid planeringen ska också undersökas i vilken
utsträckning Kriminalvården behöver medverka för att förmedla
stöd och hjälp.
Kriminalvårdens tillsynsansvar omfattar inte endast själva övervakningen av klienten utan också de formella åtgärder som står till
frivårdens förfogande för att få den frigivne att följa de regler som
gäller för honom eller henne. I Kriminalvårdens ansvar ingår att
samverka med andra myndigheter. I enlighet med normaliseringsprincipen har Kriminalvårdens klienter rätt till samhällets stödfunktioner gällande t.ex. vård, boende och arbete, på samma villkor
som andra i samhället (se 26 kap. 14 § andra stycket brottsbalken).
Som redogjorts för i kapitel 4 pågår ett löpande arbete inom Kriminalvården för att förbättra samverkan med andra myndigheter och
aktörer. Under övervakningen åligger det frivården att till den frigivne förmedla det stöd och den hjälp som han eller hon har rätt
till. På samma sätt som gäller för planeringen av verkställigheten i
anstalt (jfr 1 kap. 5 § tredje stycket fängelselagen) är det viktigt att
den dömde motiveras att aktivt delta och medverka i planeringen av
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övervakningen. Det sagda innebär givetvis inte att det är den dömde
som avgör vilka åtgärder som bör komma i fråga.
Det är viktigt att det finns en tydlig plan och struktur för verkställigheten och att planeringen innefattar både verkställigheten i
anstalt och i frivård. För fängelsedömda upprättas en individuell
plan för verkställigheten (1 kap. 5 § fängelselagen). Den individuella
verkställighetsplanen omfattar inte bara tiden i anstalt och frigivningsförberedande åtgärder utan också eventuell övervakning efter
villkorlig frigivning. Enligt Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna
råd ska den verkställighetsplan som fastställts under verkställigheten i anstalt fastställas på nytt senast inom fyra månader efter
villkorlig frigivning. Regler om att en plan för övervakningen ska
upprättas finns, som nämnts, också i 5 kap. 3 § frivårdsförordningen.
Vi anser att det i 26 kap. brottsbalken bör tas in bestämmelser
om att det ska finnas en plan för övervakningen samt att övervakningen ska planeras och utformas i samråd med den dömde och
i samverkan med berörda myndigheter. Syftet är att öka strukturen
och tydligheten beträffande planeringen av övervakning efter villkorlig frigivning.
Vi föreslår att övervakningen som utgångspunkt ska gälla under
prövotiden om det finns behov av det och att Kriminalvården ska
kunna ompröva beslut om övervakning.
9.3.3

Särskilda föreskrifter

Förslag: Endast villkorligt frigivna som står under övervakning
ska kunna meddelas särskilda föreskrifter.
För att tydliggöra att särskilda föreskrifter kan meddelas också i
kontrollsyfte ska i lagtexten anges att särskilda föreskrifter ska
meddelas i syfte att minska risken för att den frigivne begår nya
brott eller för att på annat sätt underlätta hans eller hennes
anpassning i samhället.
En föreskrift om skyldighet att lämna prov för kontroll av att
den villkorligt frigivne inte är påverkad av alkohol, andra beroendeframkallande medel, något sådant medel som avses i 1 §
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon
sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa
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hälsofarliga varor ska kunna beslutas även om den frigivne inte
meddelats föreskrift om vård och behandling.
Möjligheten att meddela föreskrift om boende förtydligas så
att det uttryckligen framgår att en sådan föreskrift också kan
avse ett kontrollerat boende.
Möjligheten att meddela föreskrift om sätt och tid för betalning av skadestånd på grund av brott ska utgå.
Bedömning: Övervakaren bör även fortsättningsvis ha möjlighet
att medge tillfällig jämkning av de anvisningar, föreskrifter och
kontrollåtgärder som har beslutats.

Allmänt om föreskrifter
Även framöver bör gälla att själva frihetsberövandet utgör det centrala sanktionsinnehållet i ett fängelsestraff. För att förhindra återfall i brott och i högre grad förbättra den frigivnes anpassning i
samhället finns det dock skäl att överväga ytterligare åtgärder som
syftar till att tillgodose ett behov av kontroll och möjlighet att påverka den frigivnes förhållanden efter villkorlig frigivning. Det sagda
gäller särskilt i de fall risken för återfall i brott bedöms vara hög.
Det finns ingen tillgänglig statistik över antal villkorligt frigivna
med särskilda föreskrifter. Enligt uppgift från Kriminalvården förekommer det i begränsad omfattning att det meddelas särskilda föreskrifter efter villkorlig frigivning. Enligt vår mening finns det anledning att i högre utsträckning använda särskilda föreskrifter efter
villkorlig frigivning. Som utgångspunkt bör gälla att den frigivne
meddelas en eller flera föreskrifter om vad som ska gälla efter frigivningen. Det skapar en tydlighet och struktur för övervakningstiden. Beslut om särskilda föreskrifter bör grundas på en bedömning i det enskilda fallet. Vid bedömningen ska särskilt risken för
återfall i brott, behovet av kontroll och den dömdes behov av och
mottaglighet för åtgärder beaktas.
Viktiga slutsatser i forskningsrapporter på området är att åtgärder
som enbart är inriktade på kontroll, såsom randomiserade drogtester och elektronisk övervakning etc., inte har någon återfalls-
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förebyggande effekt om de inte kombineras med behandlingsinsatser.8 Utgångspunkten bör därför vara att återfallsförebyggande
åtgärder är inriktade på att tillgodose såväl behovet av stöd och
hjälp som behovet av kontroll. Detta är inte liktydigt med att det
alltid måste krävas att den frigivne själv har insikt om att han eller
hon har behov av den aktuella åtgärden för att en föreskrift ska
meddelas. Sålunda behöver t.ex. inte den som lider av någon form
av missbruk själv ha insikt i sin problematik för att det ska finnas
skäl för en föreskrift om programverksamhet och drogkontroll i
syfte att minska risken för återfall i brott.9
Endast de som står under övervakning ska kunna meddelas särskild
föreskrift
En allmän förutsättning för meddelande av en särskild föreskrift
enligt 26 kap. 15 § brottsbalken är att det finns skäl att anta att den
frigivne för sin anpassning i samhället behöver stöd. Särskilda föreskrifter får inte meddelas enbart i syfte att åstadkomma en ytterligare skärpning av påföljden. Behovet av åtgärden ska vara styrande.
Liksom beslut om övervakning är syftet med särskilda föreskrifter
att minska risken för återfall i brott eller på annat sätt underlätta
den frigivnes anpassning i samhället. Behovet av en särskild föreskrift och valet av föreskrift bör bedömas utifrån såväl föreskriftens
hjälp- och stödfunktion som dess kontrollfunktion.
I förarbetena framhålls att särskilda föreskrifter endast bör meddelas om det föreligger praktiska möjligheter att kontrollera efterlevnaden av föreskriften.10 Bortsett från sådana föreskrifter som
gäller kontakt- och underrättelseskyldighet under övervakningen
enligt 26 kap. 15 § fjärde stycket brottsbalken krävs inte att den
dömde står under övervakning för att han eller hon ska kunna
8

Shelley L. Brown, Encouraging community release and appropriate supervision, Research
Branch, Correctional Service of Canada, www.csc-scc.gc.ca/research/forum/e131/e131neng.shtml med hänvisning till Gendreau, Goggin, Cullen och Andrews (2000), The effects of
community sanctions and incarceration on recidivism. Forum on Corrections Research,
12(2), 11–13. Se även Cullen och Jonson, Rehabilitation and Treatment Programs, Crime
and Public Policy, s. 293–344, Gleicher, Manchak och Cullen, Creating a Supervision Tool
Kit: How to improve probation and parole, Federal Probation; June 2013, Volume 77,
number 1, s. 22 ff. och Kriminalvården, Slutrapport av STICS försöksverksamhet 2011–2013.
9
Jfr vad som sägs nedan beträffande behandling av medicinsk karaktär. Behandling av medicinsk karaktär kan, liksom annars i samhället, normalt endast ges dömda på frivillig grund.
10
Prop. 1982/83:85 s. 89.
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meddelas en särskild föreskrift. Kravet på att efterlevnaden ska vara
möjlig att kontrollera innebär dock att det i praktiken endast är de
som står under övervakning som får särskilda föreskrifter. Som skäl
för att det i vissa fall kan finnas skäl att även den som inte står
under övervakning ska kunna vara underkastad en särskild föreskrift anges i förarbetena att en särskild föreskrift kan behöva kvarstå efter det att övervakningstiden har upphört.11
Vi har föreslagit att övervakningen som huvudregel ska pågå
under hela prövotiden. Det finns därmed inte längre något behov av
att kunna meddela en särskild föreskrift när den villkorligt frigivne
inte står under övervakning och vi föreslår därför att endast de som
står under övervakning ska kunna meddelas en särskild föreskrift.
En särskild föreskrift får som längst pågå till dess prövotiden
har löpt ut. Bortsett från särskild föreskrift om vistelseort eller
bostad som endast får meddelas på viss tid, högst ett år åt gången,
kan en särskild föreskrift meddelas att gälla tills vidare utan närmare
angivande av tid. Enligt vår mening bör särskilda föreskrifter alltid
meddelas att gälla under viss tid och vi föreslår att reglerna ändras
så att föreskrift ska meddelas för viss tid, högst ett år åt gången.
Det sagda innebär givetvis inte att föreskriften alltid måste kvarstå
under hela den beslutade tiden. På samma sätt som gäller för
övervakning måste behovet av särskilda föreskrifter prövas löpande
under övervakningstiden. Om övervakningen och meddelade föreskrifter har fungerat utan anmärkning kan det t.ex. finnas skäl att,
efter en tid, ändra föreskrifter i syfte att minska graden av kontroll.
I förekommande fall får också tiden för en föreskrift förlängas, om
det finns behov av det.
Övervakaren får enligt 26 kap. 17 § brottsbalken meddela anvisningar i fråga om verkställandet av särskilda föreskrifter och också
medge tillfällig lättnad och vidta jämkning. Det är viktigt att det
finns utrymme för viss flexibilitet i fråga om meddelade föreskrifter
och övervakaren bör därför även framöver kunna medge tillfällig
jämkning av de anvisningar och föreskrifter som har beslutats.

11

A. prop. s. 106.
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Vistelseort och bostad
Föreskrift om vistelseort och bostad är bl.a. tänkt att användas i
kontrollsyfte när det är särskilt angeläget att hålla den frigivne borta
från en viss miljö.12 Enligt uppgift från Kriminalvården är särskilda
föreskrifter om vistelseort och bostad i samband med villkorlig
frigivning ovanliga. Enligt vår mening finns det alltjämt behov av
att i syfte att förebygga återfall i brott kunna meddela en föreskrift
om vistelseort och bostad. Möjligheten att meddela föreskrifter av
detta slag bör därför finnas kvar.
Om vistelseort anges i förarbetena att en sådan föreskrift i vissa
fall kan vara ett bra medel för att motverka fortsatt brottslighet
från klientens sida.13 En föreskrift om vistelseort kan t.ex. gälla förbud för en man att vistas på den ort där ett barn eller kvinna som
han förgripit sig på bor.14 De redovisade exemplen från förarbetena
antyder att föreskrift om vistelseort primärt är tänkt att användas
för förhindra att den frigivne vistas på vissa platser. Det synes dock
inte uteslutet att en sådan föreskrift också kan innebära en mer
ingripande inskränkning av rörelsefriheten såsom en skyldighet för
den frigivne att vistas på en viss plats eller ett visst område, t.ex.
inom en kommun.
Regler om vistelseort finns bl.a. i 26 § lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård. I samband med beslut om öppen psykiatrisk
tvångsvård ska föreskrivas de särskilda villkor som ska gälla för
vården. Ett sådant villkor kan t.ex. avse vistelseort. Motsvarande
villkor kan beslutas vid öppen rättspsykiatrisk vård för den som
dömts till rättspsykiatrisk vård med eller utan särskild utskrivningsprövning (3 a och 3 b §§ lagen [1991:1129] om rättspsykiatrisk vård).
Villkor om vistelseort i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård
torde vanligen avse att patienten ska vistas på en viss ort. Begreppet
vistelseort användes också i den numera upphävda lagen (1974:203)
om kriminalvård i anstalt (kriminalvårdslagen). I 2 kap. 32 § tredje
stycket nämnda lag angavs vistelseort och anmälningsskyldighet
som exempel på de villkor som fick ställas för permission. När kriminalvårdslagen ersattes av fängelselagen utgick begreppet vistelseort. Tillstånd till vistelse utanför anstalt (t.ex. permission) ska enligt
12

SOU 1981:92 s. 112.
A. bet. s. 148.
14
SOU 2005:54 s. 836.
13
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10 kap. 5 § fängelselagen förenas med de villkor som behövs. Av
förarbetena framgår att någon ändring i sak inte var avsedd och att
villkor enligt sistnämnda lagrum kan avse t.ex. vistelseort, anmälningsskyldighet, krav på nykterhet och förbud mot att kontakta
brottsoffer.15 Enligt Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd
(KVFS 2011:1) kan villkor enligt 10 kap. 5 § fängelselagen avse t.ex.
förbud att vistas inom ett visst geografiskt område eller skyldighet
att under hela eller delar av permissionen vistas inom ett visst geografiskt område, t.ex. permissionsadressen eller annan angiven plats.
En föreskrift om vistelseort kan innebära såväl en skyldighet för
den frigivne att vistas på en viss plats eller inom ett visst område, som
ett förbud för den frigivne att vistas på en viss plats eller inom ett visst
område.
En föreskrift om förbud för den frigivne att vistas på en viss
plats eller inom ett särskilt angivet område kan exempelvis avse
förbud att vistas i eller i närheten av brottsoffers bostad eller andra
platser där risken för återfall i brott bedöms vara särskilt stor, t.ex.
en klubblokal eller liknande. Förbudet kan vara generellt eller avse
vissa särskilt angivna tider. En föreskrift som innefattar ett förbud
för den frigivne att vistas på viss plats eller område är en långt
mindre ingripande åtgärd än en skyldighet för den frigivne att vistas
på viss plats eller inom ett visst område. Det står klart att det endast
under mycket speciella omständigheter kan anses proportionerligt
– utifrån intresset av att förhindra återfall i brott – att meddela en
föreskrift om skyldighet för den frigivne att vistas på viss plats eller
inom ett visst område. Graden av ingripande kan dock minskas
genom att föreskriften utformas att gälla endast under vissa timmar
per dag, vissa dagar i veckan eller liknande. En föreskrift om
vistelseort kan t.ex. bestå i att den frigivne är skyldig att vistas i
bostaden nattetid. Som närmare utvecklas nedan föreslår vi att
efterlevnaden av en föreskrift om vistelseort ska kunna kontrolleras
genom elektronisk övervakning.
Föreskrift om den dömdes bostad har ansetts vara av värde med
hänsyn till hans eller hennes möjlighet till rehabilitering. En sådan
föreskrift har också ansetts fylla en viktig funktion ur kontrollsynpunkt. Som exempel på en särskild föreskrift om bostad anges i
förarbetena placering på behandlingshem, inom familjevård och lik15

Prop. 2009/10:135 s. 162.
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nande.16 Föreskrifter om boendet är förhållandevis ingripande för
den enskilde. I vissa situationer, särskilt i de fall där frigivningsförberedande åtgärder som permission och särskilda utslussningsåtgärder på grund av risken för återfall varit uteslutna eller mycket
begränsade, kan dock föreskrifter av nu aktuellt slag vara motiverade.
Kriminalvårdens studie av särskilda utslussningsåtgärder visar
att det inte är så stor skillnad mellan utslussade och icke-utslussade
intagna beträffande ålder vid verkställighetens början, brottsdebutålder, antal tidigare lagföringar och födelseland. Intagna som beviljats
utslussning hade dock i genomsnitt längre påföljder. Bland de ickeutslussade intagna fanns vidare en högre andel som hade ett aktuellt alkohol- och narkotikamissbruk, tidigare psykiatrisk ohälsa samt
högre bedömd risk för att återfalla i brott. Risk för återfall i brott
utgör en del av bedömningen av om särskild utslussningsåtgärd ska
beviljas. Gemensamt för de olika utslussningsåtgärderna är att åtgärden endast får beviljas om det inte finns någon beaktansvärd risk
för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets
fullgörande eller på annat sätt allvarligt missköta sig.
Det är naturligt att en beaktansvärd risk för att den intagne
kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på
annat sätt allvarligt missköta sig innebär att utslussning inte kan
komma i fråga. Det är också av hänsyn till brottsoffer och tilltron
till fängelsepåföljden rimligt att intagna som bedöms ha en beaktansvärd risk för återfall i brott, som inte bedöms kunna hanteras inom
ramen för de åtgärder som kan vidtas under utslussningen, inte
heller beviljas en sådan åtgärd. Efter villkorlig frigivning är emellertid bedömningen den motsatta. Efter villkorlig frigivning är det just
den höga risken för återfall som kan motivera en särskild föreskrift
om boendet.
På uppdrag från regeringen genomförde Kriminalvården 2013 en
klientundersökning avseende klienter som verkställer påföljd i anstalt
eller frivård.17 I Kriminalvårdens klientundersökning anges att nästan
hälften (47 procent) av dem som dömts till fängelse hade egen
bostad eller var sammanboende vid verkställighetens början. Cirka
23 procent bodde hos sina föräldrar eller hos släktingar, 20 procent
16

Se SOU 1981:90 s. 148.
Kriminalvården, Klientkartläggning 2013 – Ett regeringsuppdrag. En presentation av bakgrundsfaktorer hos Kriminalvårdens klienter.
17
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var bostadslösa, men de flesta hade löst det med någon form av
tillfällig bostad. Cirka två procent av dem som dömts till fängelse
var bostadslösa i den meningen att de var uteliggare. Av de villkorligt frigivna med övervakning hade också nära hälften (45 procent) egen bostad eller var sammanboende. En något högre andel
(29 procent) var boende hos sina föräldrar eller släktingar. Ungefär
nio procent var bostadslösa, men hade en tillfällig bostad och
ca åtta procent bodde på institution/familjehem eller i träningslägenhet.
Av klientundersökningen framgår att missbruk, kriminalitet, bristande utbildning och möjlighet till försörjning samt psykisk ohälsa
är de vanligast förekommande problemområdena för villkorligt frigivna som står under övervakning. Jämfört med de andra problemområdena synes boendesituationen innebära mindre problem. Boendet är dock en viktig förutsättning för den frigivnes möjligheter till
anpassning i samhället och i förlängningen också för att minska
risken för återfall. Genom ett ordnat boende förbättras även den
frigivnes förutsättningar att tillgodogöra sig återfallsförebyggande
insatser och sköta eventuellt arbete eller annan sysselsättning. Att
den frigivne under en övergångsperiod efter villkorlig frigivning har
ett ordnat boende som kan innefatta stöd- och kontrollåtgärder
motsvarande de som kan ges inom ramen för en placering på ett
halvvägshus eller familjehem kan på ett avgörande sätt förbättra
förutsättningarna för den frigivne att leva ett laglydigt liv. Om den
frigivne har ordnat boende kan det med hänsyn till risken för
återfall i brott finnas behov av att i kontrollsyfte meddela anvisningar om den bostaden. När den frigivne saknar ordnade boendeförhållanden kan en anvisning om ett boende genom en föreskrift
också utgöra ett stöd. I de fall den frigivne saknar ordnade boendeförhållanden blir förutsättningarna för att meddela föreskrifter om
boendet ytterst en resursfråga. Enligt vår mening bör föreskrifter
om boendet dock komma till användning i högre utsträckning än
vad som är fallet i dag och det bör avsättas resurser för detta.
Vi anser att det finns skäl att förtydliga bestämmelsen så att det
klart framgår att en förskrift om bostad även kan avse någon form
av kontrollerat boende.
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Arbete, utbildning eller annan sysselsättning
Föreskrifter om arbetsanställning, annan förvärvsverksamhet eller
utbildning syftar främst till att åstadkomma en positiv förändring
av den dömdes sociala situation. Uttrycket annan förvärvsverksamhet tar sikte på egenföretagare och infördes för att också den som
driver eget företag ska kunna erhålla en föreskrift rörande sysselsättning i kontrollsyfte.18 Ordnade förhållanden i fråga om sysselsättning eller utbildning utgör en av flera viktiga komponenter för
att minska risken för återfall i brott. Det kan också antas att en
föreskrift av detta slag kan utgöra ett stöd för den frigivne.
Vi anser att det även framöver bör finnas möjlighet att meddela
föreskrifter om arbete, utbildning eller annan sysselsättning.
Vård, behandling och programverksamhet
Föreskrifter om vård och behandling kan vara av vitt skilda slag och
omfattning. Det kan vara fråga om läkarvård, missbruksvård eller
annan vård eller behandling i eller utanför sjukhus eller annan liknande inrättning. Inom Kriminalvården finns vidare en rad ackrediterade behandlingsprogram – inom kriminalitet, våld, partnervåld,
sexualbrott samt missbruk och beroende – som den dömde kan
delta i på anstalt och/eller i frivården. Behandlingen kan också bestå
i samtal som syftar till att motivera den dömde att inte återfalla i brott
eller missbruk.
En särskild föreskrift av nu aktuellt slag kan innefatta medicinsk
behandling. Med behandling av medicinsk karaktär avses såväl somatisk som psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling kan, liksom
annars gäller i samhället, normalt endast ges dömda på frivillig
grund.19 Beträffande intagna i anstalt kommer detta numera till uttryck i 3 kap. 2 § tredje stycket fängelselagen. Samma sak gäller
givetvis under den fortsatta verkställigheten av ett fängelsestraff
efter villkorlig frigivning; en särskild föreskrift kan inte ersätta ett
sådant beslut om tvångsvård som i vissa fall kan beslutas enligt de
särskilda lagar som gäller för sådan vård. En föreskrift om vård och
behandling som kan sägas innebära hälso- och sjukvård i egentlig
18
19

Prop. 1982/83:85 s. 90 och SOU 1981:92 s. 113.
Se bl.a. prop. 1997/98:95 s. 52.
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mening kan därför inte meddelas om den dömde uttryckligen motsätter sig det. Vanligen anses den dömde ha lämnat ett i vart fall
tyst medgivande till vården. Om den dömde vägrar finns emellertid
inte förutsättningar för föreskriften.
Så länge det inte är fråga om behandling av medicinsk karaktär
finns det inte något formellt hinder mot att meddela en föreskrift
om behandling mot den dömdes vilja (se t.ex. JO 1995/96 s. 126
om deltagande i gruppsamtal).20 En annan sak är att det inte alltid
anses meningsfullt att tvinga den dömde att genomgå ett behandlingsprogram som han eller hon saknar motivation för.
Det är förhållandevis vanligt att det vid skyddstillsyn meddelas
en föreskrift om vård och behandling. En särskild föreskrift kan
också avse deltagande i programverksamhet inom frivården som
syftar till att motverka brott eller missbruk. Vid villkorlig frigivning förekommer denna typ av föreskrifter mer sällan. När det gäller
villkorligt frigivna bör särskilt framhållas att en föreskrift av nu
aktuellt slag kan meddelas för att den dömde efter villkorlig frigivning ska kunna fullfölja en behandling som påbörjats under anstaltsvistelsen. Det kan vara fråga om ett behandlingsprogram som den
intagne deltagit i på anstalten eller inom ramen för en särskild
utslussningsåtgärd i form av vårdvistelse. Beträffande vårdvistelse
framhålls i förarbetena att det för att förhindra återfall i såväl missbruk som brott och för att underlätta den enskildes anpassning i
samhället är viktigt att behandlingen vid behov fortsätter även efter
den villkorliga frigivningen.21 Inför beslut om vårdvistelse samverkar
Kriminalvården med frivården och socialtjänsten i syfte att ta fram
en gemensam vårdplan för den intagne. Fördelningen av kostnadsansvaret mellan Kriminalvården och socialtjänsten utreds innan vårdvistelse beviljas. Om vården planeras att pågå efter den villkorliga
frigivningen, då kostnadsansvaret övergår till den intagnes hemkommun, bör enligt Kriminalvårdens riktlinjer en skriftlig ansvarsförbindelse om kostnadsansvaret inhämtas från socialtjänsten före
beslut.22
20

Se även Umeå tingsrätts slutliga beslut den 10 juni 2015 i Ä 1356-15 avseende deltagande i
Kriminalvårdens program för behandling av sexualbrottsdömda och behandlingsprogram för
alkoholmissbruk.
21
Prop. 2005/06:123 s. 31.
22
Enligt uppgift från Kriminalvården är det problematiskt att få beslut om ansvarsförbindelse från
kommunerna. Se t.ex. Kriminalvårdens årsredovisning för 2015.
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Som berörts ovan har Kriminalvården flera olika behandlingsprogram. Det finns flera program som särskilt riktar sig till klienter
med drog- eller alkoholmissbruk. Det finns också program för
klienter med spelberoende. Vidare finns program som allmänt
riktar sig till personer som har en kriminell livsstil som gör att de
återfaller i brott. Det finns vidare behandlingsprogram som syftar
till att komma till rätta med mer specifik problematik, såsom olika
program som särskilt riktar sig till personer som dömts för våldsbrott och sexualbrott eller till personer som behöver stöd för att
lämna en kriminell gruppering.
Vi anser att föreskriftsmöjligheten avseende vård och behandling bör tydliggöras och att det bör anges att en föreskrift kan avse
deltagande i programverksamhet som syftar till att bryta missbruk
eller annat beteende.
Föreskrift om skyldighet att lämna prov för drogkontroll m.m.
Den som meddelats en föreskrift om vård och behandling kan också
åläggas en skyldighet att lämna urin-, blod- och utandningsprov
m.m. för kontroll av att han eller hon inte är påverkad av beroendeframkallande medel. Möjligheten att föreskriva en skyldighet att
lämna sådant prov är ett sätt att kontrollera efterlevnaden av en
föreskrift om vård och behandling och av väsentlig betydelse för att
genomföra olika typer av vård och behandling för missbruk.
Missbruk av narkotika utgör i sig ett brott och sådant missbruk
är ofta en riskfaktor för återfall också i annan typ av brottslighet.
Självklart är det inte acceptabelt att villkorligt frigivna använder
narkotika. Ett pågående alkoholmissbruk utgör också en risk som
försvårar den frigivnes möjligheter till anpassning till samhället. Många
brott begås också under påverkan av alkohol och/eller narkotika.
Enligt vår mening vore det alltför långtgående att uppställa en generell skyldighet för den övervakade att helt avhålla sig från alkohol.
Det bör dock kunna krävas att den övervakade ska vara nykter och
drogfri även om han eller hon inte ska undergå föreskriven vård
eller behandling. En sådan situation kan t.ex. vara att den frigivne
meddelats särskild föreskrift om någon form av kontrollerat boende.
Det framstår som naturligt att en placering på ett särskilt boende
förenas med föreskrift om att den frigivne ska avhålla sig från alko-
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hol och droger. Ett krav på nykterhet i samband med att den övervakade fullgör föreskrifter är inte endast påkallat med hänsyn till
risken för fortsatt brottslighet. Inte minst av säkerhetsskäl är det
också rimligt att den som står under övervakning är nykter vid
kontakter med övervakaren. Samma krav bör gälla vid föreskrift om
programverksamhet, arbete eller annan sysselsättning.
Vi anser att det ska vara möjligt att meddela föreskrift om drogprov även om det inte samtidigt meddelats en föreskrift om vård
och behandling.
Föreskrift om betalning av skadestånd
För villkorligt frigivna är den ekonomiska situationen oftast besvärlig och de flesta har en svag anknytning till arbetsmarknaden.
Ekonomiskt bistånd är den vanligaste källan till försörjning.23 Många
frigivna har skulder som direkt eller indirekt härrör från tidigare
kriminalitet. Den som står under övervakning kan få hjälp av övervakaren att ordna upp sin ekonomiska situation genom att göra
avbetalningsplaner, komma i kontakt med kommunala budgetrådgivare etc. Oavsett om övervakare förordnats eller inte åligger det
också den frigivne, enligt de allmänna skötsamhetskrav som gäller
under prövotiden, att efter förmåga betala skadestånd som ålagts
honom eller henne på grund av brottet.
Att bli skuldfri är sannolikt ett viktigt led i de förändringar som
krävs för att komma ifrån ett kriminellt liv. Möjligheten att meddela en föreskrift om tid och sätt för skadeståndsskyldighetens
fullgörande har ansetts fylla en pedagogisk funktion och också ha
viss betydelse för målsägandens ställning.24
Föreskrift om betalning av skadestånd på grund av brott förekommer i princip inte, varken för skyddstillsynsdömda eller för villkorligt frigivna. Möjligen beror detta på att många dömda har en
ansträngd ekonomisk situation och helt enkelt saknar förmåga att
betala skadestånd. En föreskrift om betalning av skadestånd bör
nämligen inte meddelas om en sådan med hänsyn till den frigivnes
23
Kriminalvården, Klientkartläggning 2013 – Ett regeringsuppdrag. En presentation av bakgrundsfaktorer hos Kriminalvårdens klienter, s. 65.
24
Prop. 1982/83:85 s. 91 och 73.
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ekonomiska situation och övriga omständigheter kan antas motverka hans eller hennes anpassning i samhället.25
Även om det sannolikt ofta är bristande förmåga som leder till
att den dömde inte betalar utdömda skadestånd har framkommit
att det också kan vara förenat med svårigheter för den som ålagts
betalningsskyldighet att göra rätt för sig innan den skadeståndsberättigade ansöker om verkställighet. Ett informationsblad med
information om frivillig betalning av skadestånd skickas med den
tilltalades exemplar av domen när domen expedieras. I betänkandet
Lätt att göra rätt – om förmedling av brottskadestånd (SOU 2010:1)
anges dock att det ändå är många dömda som helt enkelt inte vet
att de själva måste ta initiativ till betalning. Många skadeståndsskyldiga tror att det ska komma ett inbetalningskort eller en faktura
på samma sätt som sker i fråga om ersättning till brottsofferfonden
samt eventuella försvararkostnader och kostnader för målsägandebiträde som den dömde ska återbetala till staten. Även de som förstått att de själva måste ta initiativ till betalning kan stöta på
problem med att fullgöra sin betalningsskyldighet såsom att målsäganden har sekretessbelagda eller skyddade personuppgifter.26
Den som tilldömts skadestånd på grund av brott har givetvis ett
berättigat intresse av att få betalt. Enligt vår mening finns det dock
flera betänkligheter mot möjligheten att meddela en föreskrift om
tid och sätt för skadeståndsskyldighetens fullgörande. Det kan
ifrågasättas om det finns något egentligt behov av att tvångsvis
föreskriva på vilket sätt och när betalningen ska erläggas. Det
framstår också som tveksamt med en reglering som innebär att den
frigivne kan bli föremål för frihetsberövande genom omhändertagande eller ytterst förverkande av villkorligt medgiven frihet för
att han eller hon inte betalar sina skulder.27
En brottmålsdom varigenom den dömde förpliktats att betala
skadestånd är en exekutionstitel som kan läggas till grund för en
begäran om verkställighet hos kronofogdemyndigheten (jfr 3 kap.
1 § utsökningsbalken). När domen expedieras till den som erhållit
skadestånd ska domstolen enligt expeditionshandboken skicka med
25
NJA II 1962 s. 427 och Berggren m.fl. Brottsbalken. En kommentar. 26 kap. 15 § brottsbalken, Zeteo, uppdaterad den 20 april 2017.
26
Se SOU 2010:1 s. 53 f.
27
Jfr den restriktivitet som gäller beträffande bötesförvandling se prop. 1982/83:93 och NJA 2012
s. 22.
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informationsbladet ”Så får du ersättning för dina skador” från Brottsoffermyndigheten. När tiden för överklagande av domen har gått ut
skickar domstolen brottsmålsdomar med beslut om skadestånd till
Kronofogdemyndigheten (25 a § förordningen [1990:893] om underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.). Den som tillerkänts
skadestånd får därefter en blankett med en skriftlig förfrågan från
Kronofogdemyndigheten om han eller hon vill ha hjälp med att
driva in skadeståndet.28 I normalfallet är en ansökan hos Kronofogdemyndigheten förenad med avgifter. Den som ansöker om
verkställighet av skadestånd på grund av brott är dock befriad från
att betala grundavgift, särskild avgift, föreberedelseavgift och försäljningsavgifter (15 § förordningen [1992:1094] om avgifter vid Kronofogdemyndigheten). Om den dömde inte har några tillgångar får
den skadeståndsberättigade ett skriftligt besked härom från Kronofogdemyndigheten. Ärendet ligger kvar hos Kronofogdemyndigheten till dess skulden är helt betald eller ansökan återkallas. Den
skadeståndsberättigade kan undersöka om någon försäkring (t.ex.
hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring) kan täcka skadeståndet.
Om ingen försäkring faller ut kan den som utsatts för brott vända
sig till Brottsoffermyndigheten och ansöka om brottsskadeersättning. Att skadeståndet betalas av ett försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten innebär inte att den dömde blir befriad från skadeståndsskyldighet. Försäkringsbolaget eller Brottsoffermyndigheten
tar över den skadeståndsberättigades rätt till skadestånd upp till det
belopp som har betalats ut och återkräver beloppet från den dömde.
Det är viktigt att både den dömde och den som utsatts för brott
får tillräcklig information, stöd och hjälp när det gäller betalning av
skadestånd. Som anförts ovan framgår det av de allmänna skötsamhetskrav som gäller under prövotiden att den frigivne efter
förmåga ska betala skadestånd som ålagts honom eller henne på
grund av brottet. Det framstår inte som lämpligt att därutöver,
jämte de civilrättsliga möjligheterna till exekution, kunna meddela
föreskrift om sätt och tid för betalning av skadestånd på grund av
brott.
Sammantaget är det därför vår bedömning att möjligheten att
meddela föreskrift om sätt och tid för betalning av skadestånd på
28
Redogörelsen för handläggningen hos Kronofogdemyndigheten är huvudsakligen hämtad
från Kronofogdemyndighetens webbplats, https://www.kronofogden.se/Skadestand3.html
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grund av brott bör utgå. Som framhållits inledningsvis kan den som
står under övervakning få hjälp från övervakaren att ordna upp sin
ekonomiska situation genom att göra avbetalningsplaner, komma i
kontakt med kommunala budgetrådgivare etc. Åtgärder som avser
skadeståndsskyldigheten kan också tas in i planen för övervakningen.
Kontaktföreskrift och underrättelseskyldighet
En kontinuerlig kontakt mellan den frigivne och övervakaren utgör
själva grundförutsättningen för att övervakningen ska fylla sin
funktion avseende hjälp, stöd och kontroll. Den som står under
övervakning är enligt 26 kap. 13 § brottsbalken skyldig att hålla
övervakaren underrättad om sin bostad, sin arbetsanställning och
andra förhållanden av betydelse för övervakningen. Enligt samma
bestämmelse är den frigivne också skyldig att på kallelse inställa sig
hos övervakaren och i övrigt enligt hans eller hennes anvisningar
upprätthålla förbindelsen med honom eller henne. Kriminalvården
kan bestämma att den frigivne ska ha samma skyldigheter gentemot
tjänsteman vid Kriminalvården eller annan person som han eller
hon har gentemot övervakaren. Syftet med den sistnämnda bestämmelsen är att underlätta för Kriminalvården att utöva inflytande
under övervakningen. En skyldighet att på kallelse inställa sig hos
Kriminalvården gäller även för dem som inte står under övervakning (se 26 kap. 14 § brottsbalken).
Föreskrifter om kontakt- och/eller underrättelseskyldighet meddelas i normalfallet inte i ett inledande skede. Den allmänna skyldigheten för den frigivne att hålla kontakten med övervakaren följer
direkt av lag, frivårdsförordningen och Kriminalvårdens föreskrifter
samt anges i den verkställighetsplan som upprättats för verkställigheten i anstalt och i frihet. Vid verkställighetsplaneringen ska bl.a.
bestämmas på vilket sätt och i vilken omfattning den dömde ska
hålla kontakt med övervakaren, myndigheten eller någon annan
(5 kap. 3 § frivårdsförordningen). Kontaktfrekvensen dokumenteras i
verkställighetsplanen.
En särskild föreskrift om kontakt- och/eller underrättelseskyldighet utgör vanligen den första åtgärden som vidtas om den frigivne missköter den kontaktskyldighet som angetts i verkställighetsplanen.
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Enligt vår uppfattning bör möjligheten att lämna föreskrifter av
detta slag bör finnas kvar.
Vi föreslår bl.a. att föreskrifter om kontrollerat boende, brottsoch missbruksrelaterad programverksamhet och drogkontroller ska
kunna meddelas
9.3.4

Beslut om elektronisk övervakning

Förslag: För att kontrollera efterlevnaden av en särskild föreskrift ska Kriminalvården kunna besluta om elektronisk övervakning av den villkorligt frigivne. Ett beslut om elektronisk
övervakning får endast meddelas om det är särskilt påkallat för
att minska risken för att den frigivne begår nya brott. Elektronisk
övervakning får meddelas för högst sex månader åt gången.

Inledning
För närvarande används elektronisk övervakning på olika sätt inom
Kriminalvården under verkställigheten av fängelsestraff. I vissa fall
kan elektronisk övervakning ersätta en anstaltsvistelse och den elektroniska övervakningen utgör då ett alternativ till att avtjäna fängelsestraffet i kriminalvårdsanstalt. Enligt lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll kan den som är dömd till
högst sex månaders fängelse ansöka om att avtjäna straffet genom
intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja).
Under verkställighet i anstalt används elektronisk kontroll i viss
utsträckning som en säkerhetshöjande åtgärd (jfr 2 kap. 1 § fängelselagen). För närvarande används t.ex. elektronisk övervakning vid
fyra anstalter av lägsta säkerhetsklass. Elektronisk övervakning används vidare för att kontrollera de villkor som meddelats i samband
med särskilda utslussningsåtgärder (11 kap. 6 § fängelselagen). Elektroniska hjälpmedel används också för att kontrollera meddelade
villkor i samband med permission (10 kap. 5 § fängelselagen). För
ungdomar under 18 år som dömts till sluten ungdomsvård gäller på
motsvarande sätt att elektroniska hjälpmedel används för att kontrollera villkor som gäller för vistelse utanför det särskilda ungdoms-
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hemmet (18 § lagen [1998:603] om verkställighet av sluten ungdomsvård).
Elektronisk övervakning kan också användas i samband med ett
s.k. särskilt utvidgat kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om
kontaktförbud. Ett kontaktförbud innebär att en person förbjuds
att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter en
annan person (ordinärt kontaktförbud). Om det kan antas att ett
ordinärt kontaktförbud inte är tillräckligt får förbudet utvidgas till
att avse förbud att uppehålla sig i närheten av en annan persons
bostad, arbetsplats eller annat ställe där den personen brukar vistas
(utvidgat kontaktförbud). Den som överträder ett utvidgat kontaktförbud kan meddelas förbud att uppehålla sig inom ett större område (särskilt utvidgat kontaktförbud). Enligt 2 § lagen om kontaktförbud får ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud förenas med villkor om elektronisk övervakning.
Nyligen har föreslagits att elektronisk övervakning ska kunna
användas i flera fall och att även ett utvidgat kontaktförbud i vissa
situationer ska kunna förenas med villkor om elektronisk övervakning.29 Det har också nyligen föreslagits att elektronisk övervakning ska kunna användas som ett alternativ till häktning inom ramen
för en s.k. hemarrest och områdesarrest.30
Närmare om tekniken vid elektronisk övervakning
Intensivövervakning med elektronisk kontroll har i Sverige använts
sedan 1994, då det inleddes en försöksverksamhet för verkställande
av korta fängelsestraff utanför anstalt.31 Försöksverksamheten permanentades den 1 januari 1999 och omfattade då fängelsestraff på
högst tre månader.32 Sedan den 1 april 2005 omfattar verkställighetsformen fängelsestraff på högst sex månader.33
Verkställighet av fängelsestraff med intensivövervakning sker
under ledning av Kriminalvården. Övervakningen sker genom radioteknologi (stationär fotboja). Den dömde bär en radiosändare i fot29

Ds 2017:1, Elektronisk övervakning av kontaktförbud.
SOU 2016:52, Färre i häkte och minskad isolering.
Se prop. 1993/94:184.
32
Prop. 1997/98:96.
33
Prop. 2004/05:34.
30
31
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bojan och en mottagningsenhet placeras i hemmet och eventuellt
också på den dömdes arbetsplats eller liknande. Systemet registrerar
att den som bär fotbojan följer ett schema med föreskrifter om när
han eller hon får lämna hemmet respektive ska vara på arbetsplatsen. Det finns alltjämt vissa begränsningar i tekniken såsom att
kontrollen förutsätter att det finns täckning och att batterierna i
utrustningen är laddade.
Den teknik som används i samband med elektronisk kontroll av
särskilt utvidgat kontaktförbud skiljer sig från den som används vid
verkställighet av fängelsestraff. Vid elektronisk kontroll av särskilt
utvidgat kontaktförbud kompletteras den stationära övervakningen
med GPS- och GSM-teknik. Tekniken gör det möjligt att kontrollera bärarens position och om han eller hon befinner sig i tillåtna
respektive otillåtna zoner. Zonerna kan tidsstyras och bärarens position kan kontrolleras såväl i realtid som i efterhand. Om bäraren
träder in i ett förbjudet område går ett larm hos polisen. Liksom
den stationära fotbojan är tekniken utformad på ett sådant sätt att
man också kan upptäcka manipulation av utrustningen. Ett larm går
också om fotbojan utsätts för manipulation.
Elektronisk kontroll med GPS-övervakning används även inom
Kriminalvården. Inom Kriminalvården pågår sedan den 15 juli 2016
en försöksverksamhet med GPS-övervakning vid permission och
särskilda utslussningsåtgärder. Försöksverksamheten har nyligen
förlängts och kommer att pågå till och med den 31 december 2017.34
Elektronisk övervakning under villkorlig frigivning
Som anförts i inledningen till våra överväganden visar forskningsrapporter att åtgärder som avser ökad kontroll, såsom tätare kontakter mellan den frigivne och övervakaren, randomiserade drogkontroller och elektronisk övervakning, inte ensamt bidrar till att
minska risken för återfall i brott. Om övervakning och kontrollåtgärder kombineras med behandling finns dock möjligheter att
minska risken för återfall.
34
Se Kriminalvårdens föreskrifter om dels fortsatt giltighet av Kriminalvårdens föreskrifter
(KVFS 2016:1) om försöksverksamhet med GPS-övervakning vid permission och särskilda
utslussningsåtgärder, dels ändring i samma föreskrifter (KVFS 2016:6).
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Insatserna efter villkorlig frigivning ska fokusera på åtgärder
som syftar till att motverka återfall i brott. Insatserna bör vara
proportionerliga och anpassade efter en individuell bedömning av
risken för återfall, behovet av kontroll samt behovet av stöd och hjälp.
Det är viktigt att det är möjligt att kontrollera efterlevnaden av
de föreskrifter som meddelas. Utvecklingen av tekniken för elektronisk övervakning innebär att graden av övervakning i stor utsträckning kan anpassas efter behovet. Vi anser att det bör vara
möjligt att besluta om elektronisk övervakning i syfte att kontrollera efterlevnaden av en särskild föreskrift. Elektronisk övervakning kan t.ex. vara en lämplig åtgärd för kontroll av en föreskrift om vistelseort eller boende.
Det står klart att elektronisk övervakning i syfte att kontrollera
efterlevanden av särskilda föreskrifter aldrig får vara så ingripande
att den är att jämställa med den inskränkning av rörelsefriheten och
övervakning som äger rum inom ramen för verkställighet av ett
fängelsestraff genom intensivövervakning. Graden av ingripande
måste vara proportionerlig i förhållande till syftet. I detta ligger
inte bara att den elektroniska övervakningen måste anpassas efter
behovet. Det bör också krävas att det med hänsyn till risken för
återfall i brott finns ett särskilt behov av att kontrollera efterlevnaden av förskriften. Beslut om elektronisk övervakning bör därför
endast meddelas när det är särskilt påkallat med hänsyn till risken
för återfall i brott. Vid denna bedömning bör inte bara risknivån
utan också vilken typ av brottslighet som återfallsrisken avser
beaktas. Kontrollåtgärden bör vidare regelmässigt vara begränsad i
tid. Elektronisk övervakning bör meddelas för en period om högst
sex månader åt gången.
Vi föreslår att beslut om elektronisk övervakning ska kunna
meddelas för att kontrollera efterlevnaden av särskilda föreskrifter.
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Proportionalitetsprincipen bör komma till uttryck
i lagstiftningen

Förslag: I 26 kap. brottsbalken tas in en bestämmelse om att en
kontroll- och tvångsåtgärd ska stå i rimlig proportion till syftet
med åtgärden och att en mindre ingripande åtgärd ska användas
om det är tillräckligt.
Särskilda föreskrifter kan vara av mycket varierat slag när det gäller
graden av ingripande gentemot den enskilde. En föreskrift om vård
och behandling kan t.ex. innebära en förhållandevis lindrig åtgärd
som deltagande i ett motivationsprogram för att motverka kriminellt beteende, eller en sådan ingripande vård och behandling som
uppfyller de krav som ställs på en skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (se t.ex. NJA 1999 s. 9).
Särskilda föreskrifter och kontrollåtgärder kan vara mycket
betungande för den frigivne och det är av vikt att beslut om olika
åtgärder föregås av en avvägning mellan intresset av åtgärden och
den olägenhet åtgärden innebär för den enskilde. Det krävs att åtgärden i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet står i rimlig
proportion till vad som står att vinna med åtgärden. Behovet av åtgärder under prövotiden måste löpande omprövas. En åtgärd kan
framstå som motiverad i början av den villkorliga frigivningen men
inte i slutet av prövotiden eller efter det att viss tid av prövotiden
har förflutit. I detta sammanhang bör framhållas att det också är
angeläget att de beslutade åtgärdena inte sammantaget blir för
betungande för den enskilde.
Proportionalitetsprincipen gäller även utan särskild reglering. I
samband med införande av en ny fängelselag kodifierades
proportionalitetsprincipen för de kontroll- och tvångsåtgärder som
kan vidtas under verkställigheten i anstalt (se 1 kap. 6 § andra stycket
fängelselagen).35 De åtgärder som kan vidtas under den villkorliga
frigivningen syftar till att minska risken för att den frigivne återfaller i brott och även i övrigt till att främja hans eller hennes
anpassning i samhället och utgör en fortsättning på den verkställighet som påbörjats i anstalt. Våra förslag innebär utökade möjlig35

Prop. 2009/10:135 s. 66.
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heter till kontroll. Det framstår särskilt mot denna bakgrund som
angeläget att proportionalitetsprincipen uttryckligen framgår också
i de regler som gäller under den verkställighet som sker efter
villkorlig frigivning.
Vi föreslår att proportionalitetsprincipen lagfästs i 26 kap. brottsbalken.
9.3.6

En ny beslutsordning

Förslag: Särskilda föreskrifter och beslut om elektronisk övervakning ska meddelas av Kriminalvården. Kriminalvården ska
också ha möjlighet att ompröva meddelade föreskrifter.
Kriminalvårdens beslut om särskilda föreskrifter och elektronisk övervakning ska kunna överklagas till övervakningsnämnd.

Kriminalvården bör fatta beslut om särskilda föreskrifter
och om elektronisk övervakning
Enligt gällande rätt är det övervakningsnämnden som fattar beslut
om särskild föreskrift (26 kap. 16 § brottsbalken). Om den frigivnes utveckling och personliga förhållanden i övrigt föranleder
det, får övervakningsnämnden ändra eller upphäva meddelad föreskrift eller meddela ny föreskrift. Kriminalvården får meddela en
särskild föreskrift för tiden intill dess nämnden har beslutat i frågan.
Kriminalvården måste då se till att frågan snarast kommer under
nämndens prövning.
Under den del av verkställigheten som den dömde vistas i anstalt åligger det Kriminalvården att utforma verkställigheten och
bl.a. besluta om åtgärder som är ägnade att förebygga återfall i
brott. Det är också Kriminalvården som fattar beslut om att den
som är villkorligt frigiven ska ställas under övervakning.
Möjligheten att meddela särskilda föreskrifter hänger nära samman
med de överväganden som Kriminalvården gör inför beslut om den
villkorligt frigivne ska ställas under övervakning. Avsikten med
våra förslag är att Kriminalvården mer aktivt ska använda föreskrifter och anvisningar i arbetet med att underlätta den frigivnes
anpassning i samhället. Det framstår därför som rimligt att Kriminal-
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vården också kan meddela särskilda föreskrifter när det under övervakningstiden behövs ytterligare åtgärder för att minska risken för
att den frigivne begår nya brott eller för att på annat sätt underlätta
hans eller hennes anpassning i samhället. Av samma skäl framstår
det som lämpligt att Kriminalvården också bör ha möjlighet att
ompröva meddelade beslut om föreskrifter och besluta om nya föreskrifter.
Mot att låta Kriminalvården fatta beslut om särskilda föreskrifter
kan anföras att det är fråga om för den enskilde ingripande åtgärder
som vidtas utanför anstalt och att sådana beslut lämpligen bör prövas
i en sådan domstolsliknande form som en handläggning inför övervakningsnämnden innebär.
Kriminalvården fattar dock redan åtskilliga för den enskilde
ingripande beslut under verkställigheten i anstalt. Vidare är det normalt Kriminalvården som har bäst kunskap om hur verkställigheten
i frihet fortskrider i varje enskilt fall. Inom Kriminalvården finns
också kompetens att göra de överväganden och bedömningar som
behövs inför beslut om åtgärder för att hantera risk för återfall i
brott och för att underlätta den dömdes anpassning till samhället.
Till detta kommer att en ordning som innebär att Kriminalvården
inte bara beslutar om övervakningen utan också om vilka särskilda
föreskrifter den övervakade ska underkastas kan antas främja enhetligheten i tillämpningen av särskilda föreskrifter samt öka tydligheten
och flexibiliteten i systemet. Övervägande skäl talar därför för att
Kriminalvården ges befogenhet att besluta om föreskrifter och elektronisk övervakning.
Vi anser att beslut om särskilda föreskrifter och elektronisk
övervakning ska få meddelas av Kriminalvården. Risken för återfall
i brott och behovet av åtgärder kan variera under övervakningen.
Kriminalvården bör därför också kunna ompröva tidigare meddelade
beslut. Kriminalvården ska alltså ha möjlighet att ändra meddelade
föreskrifter och beslut samt i samband med omprövning meddela
nya föreskrifter och beslut. Det är viktigt att de som fattar beslut i
dessa ärenden har erforderlig kompetens för uppgiften. Närmare
föreskrifter om formerna för beslut om åtgärder beträffande dem
som står under övervakning bör meddelas på lägre författningsnivå.
Vi föreslår att Kriminalvården ska kunna meddela beslut om
föreskrifter och elektronisk övervakning samt ompröva meddelade
beslut.
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Kriminalvårdens beslut ska kunna överklagas till övervakningsnämnd
För Kriminalvårdens beslut gäller olika vägar för överprövning.
Medan en del av Kriminalvårdens beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol gäller beträffande andra beslut att de kan överprövas
av övervakningsnämnd och därefter av allmän domstol.
Kriminalvårdens beslut enligt fängelselagen och beslut om att skjuta
upp den villkorliga frigivningen överklagas till allmän förvaltningsdomstol (14 kap. 1 § fängelselagen och 38 kap. 14 § brottsbalken).
Kriminalvårdens beslut om övervakning efter villkorlig frigivning
(26 kap. 11 § brottsbalken), övervakare och biträde vid övervakningen (26 kap. 12 § andra meningen brottsbalken) samt underrättelseskyldighet och kontaktskyldighet med tjänsteman vid Kriminalvården eller annan person (26 kap. 13 § andra meningen brottsbalken) överklagas till den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den övervakade är inskriven är
beläget (37 kap. 7 § brottsbalken). Övervakningsnämndens beslut i
fråga om övervakning överklagas till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är belägen (37 kap. 11 § första stycket brottsbalken). Samma sak gäller bl.a. övervakningsnämndens beslut om
särskilda föreskrifter. Ett tungt vägande skäl för den ordningen är
den koppling som frågan har till reglerna om förverkande av villkorligt medgiven frihet vid misskötsamhet. Övervakningsnämndens
beslut om förverkande av villkorligt medgiven frihet överklagas också
till allmän domstol.
På motsvarande sätt som gäller för Kriminalvårdens beslut om
övervakning bör den dömde kunna begära prövning av Kriminalvårdens beslut om särskilda föreskrifter och elektronisk övervakning hos den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde
det frivårdskontor där den övervakade är inskriven är beläget. Övervakningsnämndens beslut i dessa frågor bör även framöver kunna
överklagas till tingsrätt.
Vi föreslår att Kriminalvårdens beslut i fråga om särskilda föreskrifter och elektronisk övervakning ska kunna överprövas av övervakningsnämnd.
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Hanteringen av misskötsamhet

Förslag: Misskötsamhet under övervakningen ska i första hand
hanteras av Kriminalvården. Vid misskötsamhet ska Kriminalvården överväga om det finns anledning att ompröva meddelade
beslut eller besluta om ytterligare åtgärder. Om en sådan åtgärd
bedöms vara otillräcklig får Kriminalvården besluta att varning
ska meddelas.
Även fortsättningsvis ska villkorligt medgiven frihet kunna
förverkas vid allvarlig misskötsamhet. Beslut om förverkande av
villkorligt medgiven frihet ska fattas av övervakningsnämnd.
Förverkande ska få ske med högst tre månader åt gången. När
tiden för förverkande bestäms ska särskilt beaktas arten och omfattningen av de överträdelser som föranleder förverkande.

Misskötsamhet under prövotiden bör i första hand hanteras
av Kriminalvården
Vid misskötsamhet bör åtgärder vidtas skyndsamt. Att åtgärder
vidtas vid misskötsamhet är viktigt för att motverka återfall i brott.
De olika åtgärder som kan vidtas med anledning av misskötsamhet
är inte avsedda att utgöra bestraffning för den frigivnes olydnad.
Åtgärderna ska i stället ses som reaktioner för att verkställigheten i
frihet ska kunna fullgöras på ett sätt som tjänar syftet att motverka
återfall i brott.
Återfall i brott utgör den allvarligaste formen av misskötsamhet.
Varken Kriminalvården eller övervakningsnämnd ska, inom ramen
för de tillgängliga åtgärderna för misskötsamhet under villkorlig
frigivning, hantera återfall i brott. Så allvarlig misskötsamhet som
återfall i brott hanteras inom ramen för de regler som gäller för
lagföringen av den nya brottsligheten. En annan sak är att återfall i
brott också påverkar pågående åtgärder under verkställigheten efter
villkorlig frigivning.
Övervakningen och kriminalvården i frihet i övrigt bedrivs under
ledning av Kriminalvården. Vi har föreslagit att Kriminalvården ska
besluta om särskilda föreskrifter och elektronisk övervakning samt
ompröva sådana beslut (se avsnitt 9.3.6). Möjligheten till omprövning innebär att Kriminalvården utifrån omständigheterna i det
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enskilda fallet kan anpassa de återfallsförebyggande åtgärderna.
Syftet är att skapa ett mer flexibelt system. Frågan är då om Kriminalvården också bör ha möjlighet att hantera frågor som rör misskötsamhet.
Frågan om instansordningen vid misskötsamhet under prövotiden har behandlats i tidigare lagstiftningsärenden. Kriminalvårdskommittén föreslog bl.a. att övervakningsnämnderna skulle avskaffas
och att Kriminalvården skulle fatta i princip samtliga beslut rörande
verkställigheten av en kriminalvårdspåföljd.36 Regeringen ansåg dock
att frågor av så pass ingripande slag som förverkande av villkorligt
medgiven frihet och de inte helt kortvariga frihetsberövanden som
kan bli följden av omhändertaganden även fortsättningsvis borde
prövas av övervakningsnämnden.37
Frågan om Kriminalvårdens möjlighet att hantera misskötsamhet
har också behandlats av 2009 års påföljdsutredning. Påföljdsutredningen har bl.a. föreslagit att det införs ett system med villkorligt
fängelse och tilläggssanktioner (se närmare avsnitt 4.4.2). Enligt förslaget ska Kriminalvården hantera och vidta åtgärder vid bristande
verkställighet av tilläggsanktioner. Det är fråga om informella påpekanden och justeringar inom ramen för tilläggssanktionen, särskilda föreskrifter som syftar till att tilläggssanktionen verkställs,
beslut om varning och omhändertagande. Kriminalvårdens beslut
om omhändertagande ska enligt förslaget omedelbart underställas
övervakningsnämnd.38
De åtgärder som vidtas med anledning av misskötsamhet grundas
i många fall på liknande överväganden som vid omprövning av
meddelade föreskrifter och beslut. Det är också i stor utsträckning
fråga om att fatta samma typ av beslut i båda fallen, dvs. ändrade
eller nya föreskrifter och beslut. De skäl för ställningstagandet i
fråga om Kriminalvårdens rätt att besluta om föreskrifter och elektronisk övervakning samt att ompröva meddelade beslut som redovisats i avsnitt 9.3.6 gör sig på samma sätt gällande vid bedömningen av frågan om vem som ska hantera misskötsamhet under
prövotiden. Det framstår också som särskilt angeläget att det finns

36

SOU 2005:54 s. 851 ff. och 879 f.
Prop. 2009/10:135 s. 101 f.
38
SOU 2012:34, band 2, s. 557 ff.
37
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en enhetlig tillämpning beträffande åtgärder som vidtas med anledning av misskötsamhet.
Mot bakgrund av det anförda anser vi att misskötsamhet i första
hand bör hanteras av Kriminalvården. Vid misskötsamhet ska Kriminalvården kunna besluta om föreskrifter, elektronisk övervakning
och varning. Som närmare utvecklas nedan kan Kriminalvården vid
misskötsamhet också vidta informella åtgärder.
Förverkande av villkorligt medgiven på grund av misskötsamhet
är så pass ingripande att beslut i sådana frågor enligt vår mening
även framöver bör fattas av övervakningsnämnd. Frågan om förverkande behandlas närmare nedan.
Frågor om misskötsamhet bör inom Kriminalvården hanteras i
särskild ordning. Det är viktigt att misskötsamhet dokumenteras
och att den frigivne får möjlighet att bemöta sådan misskötsamhet
som läggs honom eller henne till last. Övervakaren bör höras men
han eller hon bör inte delta i beslut med anledning av den övervakades misskötsamhet. Den frigivne ska delges kallelse till sammanträde vid Kriminalvården där åtgärder på grund av misskötsamhet
kan komma behandlas. Kriminalvården har enligt 38 kap. 12 § brottsbalken möjlighet att begära polishandräckning för den dömdes
inställelse. Om den frigivne begär det ska han eller hon ha rätt att
höras muntligen. Beslut om varning ska vara skriftligt och meddelas
den dömde personligen. Närmare regler om förfarandet hos Kriminalvården vid handläggningen av åtgärder på grund av den frigivnes misskötsamhet bör regleras på lägre författningsnivå.
Kriminalvårdens beslut om föreskrifter, elektronisk övervakning
och varning i samband med misskötsamhet bör kunna överklagas
till övervakningsnämnd. Övervakningsnämndens beslut bör kunna
överklagas till allmän domstol.
Vi föreslår att Kriminalvården ska få fatta beslut om föreskrifter,
elektronisk övervakning och varning om den frigivne åsidosätter
sina åligganden under prövotiden.
Successivt skärpta reaktioner
Utgångspunkten är att misskötsamhet ska mötas av successivt skärpta
reaktioner. Åtgärderna mot misskötsamhet har i praktiken störst
betydelse beträffande dem som står under övervakning. Om över-
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vakning inte har beslutats i samband med den villkorliga frigivningen
har dock Kriminalvården också möjlighet att besluta om övervakning.
Våra förslag innebär en skärpning av regelverket för dem som
står under övervakning och det införs ökade möjligheter att besluta
om åtgärder i syfte att kontrollera efterlevnaden av beslutade föreskrifter. Syftet med våra förslag beträffande återfallsförebyggande
åtgärder efter villkorlig frigivning är att förstärka möjligheterna att
motverka återfall i brott. Vår avsikt är dock inte att allmänt öka
repressiviteten i systemet. Det anförda innebär att avvikelser från
föreskrifter och anvisningar ska hanteras utifrån omständigheterna
i det enskilda fallet samt att den yttersta sanktionen mot misskötsamhet, förverkande av villkorligt medgiven frihet, även framöver
ska förbehållas de allvarligaste fallen av misskötsamhet. Varning bör
liksom enligt gällande praxis anses vara en relativt allvarlig åtgärd.
Vid misskötsamhet kan Kriminalvården ompröva tidigare beslut
och ändra befintliga insatser, meddela nya föreskrifter samt besluta
om varning. Misskötsamhet kan också leda till ett beslut om elektronisk övervakning för att kontrollera en särskild föreskrift. Att
ange ett mer precist regelverk för hur misskötsamhet under övervakningen ska hanteras är förenat med svårigheter. Fallen kan i
väsentlig grad skilja sig åt och strikta regler för vilka åtgärder som
ska tillgripas vid misskötsamhet skulle kunna leda till oönskade
resultat. Några reflektioner om vad som i allmänhet bör gälla kan
dock göras. De ovan nämnda åtgärderna utgör de formella åtgärder
som kan vidtas vid misskötsamhet under övervakningen. Inom
ramen för Kriminalvårdens sedvanliga arbete med villkorligt frigivna
förekommer också andra mer informella åtgärder. En åtgärd vid
misskötsamhet är att den frigivne kallas till frivården för samtal och
mer informella påpekanden av den frigivnes skyldigheter under
övervakningen. Vid ett sådant möte kan den frigivne påminnas om
vad som gäller enligt planen för övervakningen. Kriminalvården kan
inskärpa vikten av att den frigivne upprätthåller kontakten med
övervakaren och följer anvisningar och föreskifter samt erinra om
vad som kan bli följden vid fortsatt misskötsamhet. Kriminalvården
kan också överväga om anvisningarna för övervakningen eller meddelade föreskrifter och beslut bör ändras eller kompletteras.
Varning utgör en relativt allvarlig åtgärd och normalt bör Kriminalvården överväga andra åtgärder innan varning beslutas. Innan
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Kriminalvården meddelar en varning ska den dömde beredas tillfälle att yttra sig. En varning ska utan dröjsmål meddelas den dömde
personligen. I samband med att varning beslutas ska den frigivne
underrättas om att fortsatt misskötsamhet kan leda till förverkande
av villkorligt medgiven frihet.
Förverkande av villkorligt medgiven frihet
Om den frigivne allvarligt åsidosatt sina åligganden kan övervakningsnämnden, under förutsättning att det inte kan antas att den
frigivne kommer att rätta sig genom någon annan åtgärd som
nämnden kan vidta, förklara den villkorligt medgivna friheten förverkad. Enligt vår bedömning finns det inte skäl att ändra på den
grundläggande ordningen att förverkande av villkorligt medgiven
frihet ska vara en reaktion vid misskötsamhet.
Förverkande av villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet efter villkorlig frigivning kan enligt gällande rätt ske till en
tid av högst femton dagar varje gång (26 kap. 19 § brottsbalken).
Frågan är om det finns skäl att ändra den tid som förverkandet kan
avse.
Nu gällande regler infördes 1998 då den möjliga tiden för förverkande av villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet
sänktes från en månad till högst femton dagar per gång.39 Ändringen
motiverades av att den längsta tid som kan förverkas vid misskötsamhet efter villkorlig frigivning borde sänkas till en nivå som
motsvarar allmänna fängelseminimum. Det ansågs inte rimligt att den
som under villkorlig frigivning misskötte sig, utan att begå brott,
riskerade att som påföljd få vistas längre tid i anstalt än den som
dömts till fängelse på grund av brott. Genom ändringen uppnåddes
också en likhet med de dåvarande reglerna om senareläggning av
villkorlig frigivning vid misskötsamhet i anstalt.40 Som närmare redogörs för i kapitel 4 gällde tidigare att senareläggning av villkorlig
frigivning fick ske med högst femton dagar åt gången.
Sedan januari 2007 gäller att den villkorliga frigivningen vid
misskötsamhet i anstalt kan skjutas upp högst sex månader åt
39
40

Prop. 1997/98:96.
A. prop. s. 134 f.
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gången.41 Som skäl för att den villkorliga frigivningen skulle kunna
skjutas upp med sex månader anges i förarbetena att den yttersta
gränsen för hur mycket frigivningstidpunkten får skjutas upp bör
vara så väl tilltagen att den framstår som en rimlig reaktion även
mot mycket allvarlig och långvarig misskötsamhet, t.ex. vid rymning.42
De åtgärder som kan vidtas vid misskötsamhet är i första hand
avsedda att få den frigivne att sköta övervakningen och följa
meddelade föreskrifter. Förverkande av villkorligt medgiven frihet
är i princip inte avsett att vara en sanktion mot en frigiven som
missköter sig. För att förverkande ska kunna ske krävs emellertid
inte att det finns anledning att anta att den frigivne kommer att rätta
sig genom åtgärden.43 Om den frigivne missköter sig allvarligt och
andra åtgärder bedöms vara otillräckliga för att få till stånd en rättelse, kan förverkande ske, även om inte heller denna åtgärd kan
förväntas få önskad effekt. Den som blivit villkorligt frigiven verkställer fortfarande en påföljd. Det har därför ansetts rimligt att det
så länge verkställigheten pågår ställs särskilda krav och att ett allvarligt åsidosättande av skyldigheterna kan leda till en kännbar sanktion.
Det framstår i och för sig som rimligt att möjligheten till förverkande på grund av misskötsamhet under villkorlig frigivning är
begränsad till en nivå som motsvarar allmänna fängelseminimum.
Det kan dock ifrågasättas om ett förverkande om femton dagar är
en lämplig reaktion för de personer som utan att begå brott t.ex.
helt avstår från att medverka eller vid upprepade tillfällen på ett
allvarligt sätt missköter sig under övervakningen. Det kan också
ifrågasättas om det är motiverat med en sådan diskrepans mellan
graden av ingripande på grund av misskötsamhet i anstalt och efter
frigivningen. Det rör sig i båda fallen om en misskötsamhet som inte
utgör brott. Det kan också förekomma att den frigivne efter
frigivningen helt bryter kontakten med övervakaren och under en
längre tid underlåter att följa de föreskrifter och anvisningar som har
meddelats. Mot den bakgrunden anser vi att det finns skäl att skärpa
graden av ingripande vid misskötsamhet efter villkorlig frigivning. Vi
41

Prop. 2005/06:123.
A. prop. s. 61.
43
Berggren m.fl. Brottsbalken. En kommentar. 26 kap. 19 § brottsbalken, Zeteo, uppdaterad
den 20 april 2017.
42
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föreslår att reglerna om förverkande av villkorligt medgiven frihet
på grund av misskötsamhet ska ändras så att de i högre grad korresponderar med reglerna om uppskjuten villkorlig frigivning under
anstaltsvistelsen. Enligt vår bedömning skulle det föra för långt att
förverka ända upp till sex månader när den dömde har frigivits
villkorligt. Förverkande på grund av misskötsamhet efter villkorlig
frigivning bör enligt vår mening kunna ske med högst tre månader åt
gången. Ändringen innebär en markering av den övervakades
skyldighet att följa de föreskrifter och anvisningar som lämnats.
Tre månader utgör den yttersta gränsen för hur mycket av den
villkorligt medgivna friheten som får förverkas åt gången. Vid bedömningen av hur mycket av den villkorligt medgivna friheten som
ska förverkas ska arten och omfattningen av de överträdelser som
föranleder förverkandet särskilt beaktas. Det står klart att ett så
omfattande förverkande som tre månader endast kan bli aktuellt
vid en mer omfattande och allvarlig misskötsamhet under övervakningen. Består misskötsamheten i ny brottslighet ska frågan om
förverkande i stället hanteras i samband med lagföringen av den nya
brottsligheten enligt gällande regler i 34 kap. brottsbalken.
Beslut om förverkande av villkorligt medgiven frihet är den mest
ingripande åtgärd som kan vidtas vid misskötsamhet som inte avser
brott. Liksom tidigare bör offentligt biträde förordnas för den som
åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas
(37 kap. 9 § brottsbalken). Beslut om förverkande bör också, som
anförts ovan, även fortsättningsvis fattas av övervakningsnämnden.
Vid bedömningen av om förverkande ska ske bör övervakningsnämnden med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet
överväga om det är fråga om ett tillräckligt allvarligt åsidosättande
samt bedöma om andra åtgärder är otillräckliga för att få till stånd
en rättelse. Även framöver bör alltså för förverkande krävas att den
dömde allvarligt åsidosätter sina åligganden och att det kan antas
att han eller hon inte kommer att rätta sig genom någon annan
åtgärd.
Vanligen bör krävas att det vidtagits andra åtgärder för att komma
till rätta med misskötsamheten innan förverkande av villkorligt
medgiven frihet äger rum. Om den frigivne redan från början klart
och tydligt visar att han eller hon inte tänker medverka till åtgärderna under övervakningen kan förverkande dock ske innan
andra åtgärder vidtagits. Vid tillämpning av reglerna om förverk-
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ande kan viss ledning hämtas från bestämmelserna om uppskjuten
villkorlig frigivning.44 Att den frigivne inte följt de allmänna skötsamhetskraven bör i princip inte kunna leda till förverkande. Däremot kan man tänka sig förverkande vid upprepad underlåtenhet
att fullgöra kontakt- eller underrättelseskyldighet. Om övervakningsnämnden i ett ärende om förverkande bedömer att det är tillräckligt
med mindre ingripande åtgärder ska nämnden ha möjlighet att besluta om föreskrifter, elektronisk övervakning och varning.
Förklaras villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad,
ska med avseende på frågan om ny villkorlig frigivning vad som
förverkats anses såsom straff genom ny dom (26 kap. 23 § brottsbalken). Detta innebär att reglerna om villkorlig frigivning är tillämpliga också i fråga om fängelse till följd av förverkande av villkorligt
medgiven frihet på grund av misskötsamhet enligt 26 kap. 19 §
brottsbalken eller ny brottslighet enligt 34 kap. 5 § brottsbalken. I
enlighet härmed ska förverkanden omfattande en månad avtjänas i
sin helhet medan villkorlig frigivning som huvudregel ska ske vid
längre förverkanden. Eftersom förverkande på grund av misskötsamhet enligt gällande rätt kan ske med högst femton dagar blir det
inte fråga om villkorlig frigivning i de fallen. Om ett sådant förverkande verkställs samtidigt med ett annat fängelsestraff och den
sammanlagda strafftiden överstiger en månad, ska dock villkorlig
frigivning äga rum från den sammanlagda strafftiden. Följden blir
att dubbla prövotider kan löpa beträffande olika delar av straffåterstoden av ett ursprungligt fängelsestraff – dels den ursprungliga
prövotiden beträffande den del som inte förverkats, dels den nya
prövotiden beträffande återstoden av den förverkade delen.
Vårt förslag till utökade möjligheter till förverkande på grund av
misskötsamhet innebär att det kan bli fråga om villkorlig frigivning
vid verkställighet av förverkande på grund av misskötsamhet även
om ett sådant förverkande inte verkställs samtidigt med ett annat
fängelsestraff.
Vi föreslår att förverkande av villkorligt medgiven frihet på grund
av misskötsamhet ska kunna ske med upp till tre månader åt gången.

44

Berggren m.fl. Brottsbalken m.m., En kommentar. 26 kap. 19 § brottsbalken, Zeteo,
uppdaterad den 20 april 2017.
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Kriminalvårdens rätt att överklaga
övervakningsnämndens beslut

Bedömning: Kriminalvården bör ges rätt att överklaga övervakningsnämndens beslut i fråga om återfallsförebyggande åtgärder
efter villkorlig frigivning och åtgärder på grund av misskötsamhet. De förslag och överväganden om Kriminalvårdens rätt att
överklaga som lämnades av 2009 års påföljdsutredning bör beredas
vidare och ligga till grund för lagstiftning.
Våra förslag till ändrad beslutsordning och hantering av misskötsamhet innebär att Kriminalvården ska fatta beslut om lämpliga
åtgärder efter villkorlig frigivning samt vara den myndighet som i
första hand hanterar misskötsamhet. Vår bedömning är att denna
ordning ska kunna leda till en mer enhetlig tillämpning av återfallsförebyggande åtgärder efter villkorlig frigivning. Besluten ska kunna
överklagas till övervakningsnämnd och nämndens beslut ska kunna
överklagas till allmän domstol. Frågan är om Kriminalvården också
bör kunna överklaga övervakningsnämndens beslut.
Enligt uppgift från Kriminalvården är det svårt att få till stånd
en enhetlig praxis hos övervakningsnämnderna i landet och det är
t.ex. stor skillnad mellan olika regioner när det gäller användningen
av särskilda föreskrifter. Att det är svårt att få till stånd en praxisbildning och enhetlig tillämpning hos de olika övervakningsnämnderna har konstaterats också i tidigare lagstiftningsärenden.45
Frågan om Kriminalvårdens rätt att överklaga övervakningsnämndens beslut har övervägts i tidigare lagstiftningsärenden. 2009 års
påföljdsutredning föreslog att Kriminalvården skulle ges rätt att
överklaga övervakningsnämndens beslut i ärenden om åtgärder i
anledning av bristande verkställighet av tilläggssanktioner till villkorligt fängelse. Avsikten var att åstadkomma en ökad praxisbildning på området.46
Påföljdsutredningen pekade på att problemen med bristande
enhetlighet även gäller den typen av beslut som rör personer som är
villkorligt frigivna från fängelse. Det kunde enligt Påföljdsutredningen därför finnas skäl att överväga om motsvarande förändring
45
46

Se SOU 2005:54 s. 952 f och SOU 2012:34 s. 555 f.
Se SOU 2012:34, band 2, s. 609 ff.
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borde göras såvitt avser ärenden om misskötsamhet efter villkorlig
frigivning.47
Enligt vår bedömning bör redan våra förslag om ändrad beslutsordning och hantering av misskötsamhet leda till en mer enhetlig
tillämpning av återfallsförebyggande åtgärder efter villkorlig frigivning. Vi bedömer att det i syfte att få till stånd en ökad praxisbildning också bör införas en möjlighet för Kriminalvården att överklaga övervakningsnämndens beslut. En sådan ordning innebär att
såväl den enskilde som Kriminalvården får överklaga övervakningsnämndens beslut. Därigenom kan man åstadkomma en ökad praxisbildning på området. Kriminalvården bör också vara den enskildes
motpart när sådana ärenden prövas i domstol. På så sätt uppnås en
tvåpartsprocess vid domstolsprövningen.
Påföljdsutredningens överväganden och förslag kan utgöra underlag för den fortsatta beredningen av en sådan förändring.

9.4

Övervakning och särskilda föreskrifter
vid skyddstillsyn

Reglerna om övervakning och särskilda föreskrifter efter villkorlig
frigivning och vid skyddstillsyn är i stor utsträckning gemensamma.
Som nämnts i inledningen till detta kapitel finns det enligt vår
mening anledning att göra en mer ingripande översyn över regelstrukturen och möjligen samla reglerna som rör verkställighet av
kriminalvårdspåföljder i frihet i en särskild lag. Det ingår dock inte
i vårt uppdrag att överväga förändringar av regelverket för skyddstillsyn. För att våra förslag beträffande reglerna för villkorligt frigivna inte ska innebära några förändringar för reglerna om skyddstillsyn föreslår vi att bestämmelserna i 28 kap. brottsbalken anpassas.
Det är huvudsakligen fråga om lagtekniska justeringar och i viss
mån modernisering av språket. I huvudsak kvarstår gällande regler
för skyddstillsyn oförändrat. Av skäl som redovisas under avsnitt 9.3.3
ovan föreslår vi dock att möjligheten att meddela föreskrift om sätt
och tid för betalning av skadestånd utgår också beträffande skyddstillsynsdömda.
47

A. bet., band 2, s. 617.
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10.1

Inledning

Vi har lämnat förslag på olika åtgärder som syftar till att stärka
möjligheterna att motverka återfall i brott efter villkorlig frigivning.
I vårt uppdrag ingår att enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen
(1998:1474) analysera och redovisa konsekvenserna av förslagen.
Eftersom utredningen lämnar författningsförslag ska konsekvensanalysen också göras i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (15 a § kommittéförordningen).
En konsekvensutredning ska enligt 6 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning bl.a. innehålla en beskrivning av
problemet och vad man vill uppnå samt en beskrivning av vilka
alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd. En
problembeskrivning och syftet med förslagen har lämnats i tidigare
avsnitt. I anslutning till våra överväganden har vi också redovisat
motiven bakom våra förslag. Vi kommer i detta kapitel endast
översiktligt att beröra syftet och motiven bakom våra förslag. För
en närmare redogörelse för problembeskrivningen, syftet med förslagen och överväganden hänvisas till de allmänna motiveringarna
som finns i kapitel 9.
Enligt 6 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning ska konskevensutredningen också innehålla en bedömning av
om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser.
Våra överväganden om tidpunkten för ikraftträdande finns i kapitel 11. Vi bedömer inte att våra förslag kräver speciella informationsinsatser.
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Konsekvensanalysen inleds med en redogörelse för vilka som
berörs av våra förslag. Därefter behandlar vi de ekonomiska konsekvenserna av förslagen. Kapitlet avslutas med en analys av de övriga
konsekvenser som förslagen medför.

10.2

Vilka berörs av förslagen?

Bedömning: De som berörs av våra förslag är i första hand de
som dömts till fängelse och därefter blir villkorligt frigivna.
Även brottsoffer berörs av våra förslag. Förslagen berör vidare
främst Kriminalvården och övervakningsnämnderna.

10.2.1

Fängelsedömda och brottsoffer

Systemet med villkorlig frigivning fyller en viktig funktion när det
gäller att kontrollera övergången från anstalt till en vistelse i frihet.
Våra förslag innebär att de återfallsförebyggande åtgärderna efter
villkorlig frigivning förstärks. Syftet är att genom ökade möjligheter till stöd och kontroll minska risken för att den frigivne begår
nya brott efter villkorlig frigivning. Vårt förslag om en ändrad
beslutsordning innebär att Kriminalvården i större utsträckning
kan fatta beslut om återfallsförebyggande åtgärder efter villkorlig
frigivning. Härigenom tydliggörs kopplingen mellan verkställighet
av en fängelsepåföljd i anstalt och i frivård. Det skapas också en
större flexibilitet i systemet.
Det är viktigt att Kriminalvårdens resurser koncentreras till de
fall där det finns ett verkligt behov av insatser. Redan enligt gällande rätt ska risken för återfall i brott beaktas vid bedömningen av
lämpliga insatser efter villkorlig frigivning. Vi bedömer att våra förslag om ett förtydligande av reglerna om övervakning och utökade
möjligheterna till återfallsförebyggande åtgärder under den villkorliga frigivningen i kombination med den ändrade beslutsordningen
kommer att leda till en uppstramning av den del av fängelsestraffet
som verkställs i frivård efter villkorlig frigivning. Härigenom förtydligas att den som är villkorligt frigiven alltjämt verkställer ett
straff. Genom våra förslag kan vidare intresset av samhällsskydd i
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högre grad än tidigare tillgodoses under prövotiden efter villkorlig
frigivning.
En direkt konsekvens av de utökade möjligheterna till kontroll
är att eventuell misskötsamhet under övervakningstiden snabbare
kommer att komma till myndigheternas kännedom vilket i sig kan
leda till andra återfallsförebyggande insatser eller sanktioner i form
av varning eller förverkande av villkorligt medgiven frihet. Vi har
föreslagit att möjligheten till förverkande på grund av misskötsamhet under villkorlig frigivning ska utökas. Under verkställigheten ställs det särskilda krav på den dömde och åsidosättande av
dessa krav kan om förslagen genomförs ytterst leda till förverkande
av högst tre månader av den villkorligt medgivna friheten åt gången.
För de fängelsedömda innebär förslagen att det tydliggörs vilka
krav som gäller under prövotiden efter villkorlig frigivning. Våra
förslag innebär att det finns mindre utrymme för den frigivne att
åsidosätta meddelade föreskrifter. Om risken för att den frigivne
återfaller i brott är hög kan beslutas om elektronisk övervakning i
syfte att kontrollera att den frigivne sköter meddelade föreskrifter.
Genom den utökade möjligheten att meddela föreskrift om drogkontroll kan vidare krav på nykterhet vid t.ex. kontakter med övervakaren kontrolleras.
Det är svårt att förutse i vilken utsträckning insatserna kan
beräknas att få några direkta effekter på andelen återfall. Vår bedömning är dock att förslagen kan leda till att andelen återfall
minskar. Härigenom berörs också brottsoffer av våra förslag.
10.2.2

Myndigheter

Kriminalvården
Kriminalvården berörs av förslagen genom att beslutsordningen
ändras. Våra förslag innebär att Kriminalvården, som första instans,
ska fatta beslut om lämpliga åtgärder efter villkorlig frigivning. Vi
föreslår också att misskötsamhet under prövotiden i första hand
ska hanteras av Kriminalvården.
Genom den ändrade beslutsordningen förtydligas Kriminalvårdens
ansvar för hela verkställigheten av ett fängelsestraff. Vi bedömer att
Kriminalvården genom möjligheten att besluta om lämpliga insatser
för att motverka återfall och de utökade möjligheterna till kontroll
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får bättre verktyg för att hantera verkställigheten av ett fängelsestraff i frivård på ett effektivt sätt. Förslagen innebär också att
Kriminalvården i högre utsträckning än i dag kan planera för hela
verkställigheten av ett fängelsestraff, dvs. både under vistelsen i
anstalt och i frihet.
Övervakningsnämnderna
Övervakningsnämnderna berörs av förslagen om den ändrade beslutsordningen. Enligt gällande rätt är det övervakningsnämnderna som
beslutar om särskilda föreskrifter och fattar beslut om åtgärder vid
misskötsamhet. Om vårt förslag om ändrad beslutsordning genomförs kommer övervakningsnämnderna i stället att överpröva de
återfallsförebyggande insatser och åtgärder som Kriminalvården beslutat. Beslut om förverkande av villkorligt medgiven frihet på grund
av misskötsamhet ska även framöver hanteras av övervakningsnämnderna.
10.2.3

Övrigt

Ett ökat antal föreskrifter, möjligheten till elektronisk övervakning
och en skärpt kontroll med möjlighet till förverkande av villkorligt
medgiven frihet kan medföra ett ökat antal överklaganden av sådana
beslut vilket påverkar domstolarna. Vidare kan kommunala insatser
för villkorligt frigivna aktualiseras i fler fall. Vi bedömer dock att en
sådan påverkan som nu nämnts kommer att bli begränsad.

10.3

Ekonomiska konsekvenser

Bedömning: Ett genomförande av våra förslag kan komma att
medföra ökade kostnader för Kriminalvården.
De kostnadsökningar som våra förslag om övervakningstid,
elektronisk övervakning och utökade möjligheter till förverkande
av villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet efter
villkorlig frigivning leder till för Kriminalvården bör finansieras
inom ramen för de resurser som kan förväntas tillföras Kriminalvården på sikt.
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I övrigt bedöms kostnaderna rymmas inom de befintliga
anslagen. Sedan lagändringarna varit i kraft en tid bör konsekvenserna av förslagen återigen analyseras.
Våra förslag leder inte till några kostnadsökningar i övrigt.

10.3.1

Inledning

En skyldighet att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av
förslagen i ett betänkande följer av bestämmelserna i 14 och 15 a §§
kommittéförordningen samt av 6 § 5 förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Av 14 § kommittéförordningen
följer också en skyldighet att föreslå en finansiering om förslagen
leder till kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting.
Nedan behandlas våra överväganden beträffande de ekonomiska
konsekvenserna av våra förslag avseende reglerna om övervakning
och särskilda föreskrifter, elektronisk övervakning samt beslutsordningen och överklagande.
10.3.2

Reglerna om övervakning

Vi har föreslagit att reglerna om övervakning ändras framför allt i
två avseenden. För det första föreslår vi att det i lagtexten uttryckligen anges att övervakning ska beslutas om det behövs för att
minska risken för att den frigivne begår nya brott eller för att på
annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället. För
det andra föreslår vi att övervakningstiden, om inte annat beslutas,
ska motsvara prövotiden.
Vi har också förslagit att regler om en plan för övervakningen
ska tas in i 26 kap. brottsbalken. Detta förslag utgör dock endast
ett förtydligande som avser att öka strukturen i reglerna för villkorlig frigivna och utgör ingen förändring av den ordning som redan
gäller. Några ekonomiska konsekvenser bör därmed inte förslaget
om plan för övervakning få.
Vårt förslag om att det i lagtexten uttryckligen ska anges att
övervakning ska beslutas om det behövs för att minska risken för
att den frigivne begår nya brott eller för att på annat sätt underlätta
hans eller hennes anpassning i samhället avser att förtydliga över267
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vakningens syfte. Redan i dag grundas beslut om övervakning på en
behovs- och riskutredning (se närmare avsnitt 9.3.2). Vi bedömer
därför inte att detta förslag leder till några kostnadsökningar.
Prövotiden motsvarar den tid av straffet som återstår vid
villkorlig frigivning, dock minst ett år. Enligt gällande rätt upphör
övervakningen utan särskilt beslut sedan ett år av prövotiden har
förflutit. Övervakningsnämnden kan besluta att övervakningen ska
upphöra i förtid om det inte längre finns behov för åtgärden. Vid
prövotider överstigande ett år kan övervakningsnämnden vid misskötsamhet besluta att förlänga övervakningen även efter det att ett år
av prövotiden har förflutit. För det stora antalet villkorligt frigivna
– de som har en strafftid om tre år eller mindre – innebär gällande
rätt att övervakningstiden (ett år) motsvarar prövotiden.
Vårt förslag avseende övervakningstiden innebär att tiden för
övervakning som utgångspunkt ska motsvara prövotiden efter villkorlig frigivning. Om förslaget genomförs kommer de nya reglerna
att beröra dömda som avtjänar fängelsestraff överstigande tre års
fängelse. De nya reglerna innebär att den som frigetts från ett längre
fängelsestraff kan stå under övervakning så länge det bedöms finnas
ett behov. Behovet av övervakning ska även framöver fortlöpande
omprövas. Det är svårt att säga i vilken utsträckning som de ändrade
reglerna kommer att leda till längre övervakningstider. Som anförts
ovan är risken för återfall i brott och behovet av övervakning i
normalfallet som störst under tiden närmast efter den villkorliga
frigivningen. Det kan därmed förutsättas att det endast i undantagsfall kommer att bli fråga om övervakningstider som överstiger
tre år. Vi bedömer dock att förslaget kan komma att leda till att det
årligen är något fler personer som står under övervakning. Under
de senaste tre åren (2014–2016) blev i genomsnitt ca 380 personer
årligen villkorligt frigivna från strafftider om fyra år eller mer. Av
dessa var det i genomsnitt drygt 300 personer per år som ställdes
under övervakning. Enligt uppgift från Kriminalvården uppgår kostnaden för ett övervakningsår till ca 100 000 kr. Om man antar att
högst en femtedel av dem som årligen friges från längre fängelsestraff kommer att ha en övervakningstid som överstiger ett år kommer det att bli fråga om en årlig kostnadsökning för Kriminalvården med 6 miljoner kr (100 000 kr × 60).
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Sammantaget kan våra förslag till lagändringar avseende reglerna
om övervakning på sikt antas innebära att ett något större antal
personer årligen kommer att stå under övervakning. Förslaget om
övervakningstid utgör en del av de kriminalpolitiska överväganden
som är aktuella inom en nära framtid. Det framstår inte som möjligt att bryta ut finansieringen för den aktuella kostnadsökningen
för Kriminalvården från den övergripande frågan om rättsväsendets
dimensionering och finansiering på längre sikt. Finansieringen bör
därför ske inom ramen för de resurser som kan förväntas tillföras
Kriminalvården på sikt.
10.3.3

Reglerna om särskilda föreskrifter

Vi har föreslagit att beslutsordningen för särskilda föreskrifter ändras
så att beslut om sådana föreskrifter framöver ska fattas av Kriminalvården. Vi har även föreslagit att reglerna om särskilda förskrifter
ändras så att endast villkorligt frigivna som står under övervakning
ska kunna meddelas särskilda förskrifter och att föreskrifter ska
meddelas i syfte att minska risken för att den frigivne begår nya
brott eller för att på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället. Föreskrift om drogprov ska enligt vårt förslag
kunna meddelas även om den frigivne inte meddelats föreskrift om
vård och behandling. Vårt förslag innebär också att reglerna om
föreskrifter avseende boende förtydligas så att det uttryckligen framgår att en sådan föreskrift kan avse ett kontrollerat boende. Slutligen har vi föreslagit att möjligheten att meddela föreskrift om sätt
och tid för betalning av skadestånd ska utgå.
Ett genomförande av förslaget om att särskilda föreskrifter avseende sätt och tid för betalning av skadestånd ska utgå kommer
inte att leda till några ekonomiska konsekvenser.
Vårt förslag om att endast villkorligt frigivna som står under
övervakning ska kunna meddelas särskilda föreskrifter innebär i
princip en kodifiering av den ordning som redan gäller i dag och vi
bedömer inte förslaget får några ekonomiska konsekvenser om det
genomförs.
Förslaget om att särskilda föreskrifter ska meddelas i syfte att
minska risken för att den frigivne begår nya brott eller för att på
annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället inne-
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bär ett förtydligande av att föreskrifter kan meddelas i kontrollsyfte. Det övergripande syftet bakom möjligheten att meddela särskilda föreskrifter är, liksom övervakning, att motverka återfall i
brott och att främja den frigivnes anpassning till ett liv i frihet.
Redan enligt gällande rätt kan särskilda föreskrifter meddelas för
att tillgodose intresset av stöd och kontroll. Det kan dock tänkas
att förslaget i förening med vårt förslag om ändrad beslutsordning
kan komma leda till att särskilda föreskrifter kommer att användas i
något större utsträckning än i dag.
Enligt uppgift från Kriminalvården förekommer det i begränsad
omfattning att villkorligt frigivna meddelas särskilda föreskrifter.
Vårt förslag om ändrad beslutsordningen innebär att beslutanderätten avseende lämpliga återfallsförebyggande insatser flyttas till
den myndighet som ansvarar för verkställigheten samt att kopplingen mellan verkställigheten av en fängelsepåföljd i anstalt och i
frivård tydliggörs. Vi bedömer att ett genomförande av förslagen
kommer att leda till en generell ökning av särskilda föreskrifter för
villkorligt frigivna.
Förslaget om att en föreskrift om drogprov ska kunna meddelas
även om den frigivne inte meddelats en föreskrift om vård och
behandling kan få till följd att sådana föreskrifter meddelas i fler
fall än tidigare.
Även vårt förslag om förtydligande av att särskild föreskrift om
boendet kan avse kontrollerat boende kan medföra en ökning av
föreskrifter om boendet. Huruvida antalet föreskrifter av detta slag
kommer att öka är dock i stor utsträckning beroende av i vilken
utsträckning den dömdes hemkommun är beredd att bära kostnaden för insatsen. Enligt normaliseringsprincipen har Kriminalvårdens klienter rätt till samma stöd- och vårdinsatser som övriga
medborgare. Normaliseringsprincipen innebär att det generella ansvar som andra myndigheter har för t.ex. bostad, arbete samt hälsooch sjukvård även gäller Kriminalvårdens klienter. Kriminalvården
är således inte ansvarig för att tillgodose klienternas behov av arbete,
sjukvård, bostad, m.m. Kriminalvårdens skyldighet ligger i att samverka med andra aktörer.
Den gällande ansvarsfördelningen innebär att Kriminalvården
ansvarar för kostnaderna fram till dagen för villkorlig frigivning,
varefter det ekonomiska ansvaret övergår till den dömdes hemkommun. En föreskrift om kontrollerat boende i form av halvvägs-
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hus eller liknande efter villkorlig frigivning förutsätter därför ett
åtagande från den dömdes hemkommun. Föreskrifter om kontrollerat boende är kostnadsdrivande och det är inte alla kommuner
som har samma förutsättningar att bära dessa kostnader. Samverkansarbetet skiljer sig också åt i olika kommuner, vilket medför att
Kriminalvårdens klienter, även om behoven är liknande, behandlas
olika beroende på hur samverkan fungerar i den aktuella kommunen.
Den gällande ordningen medför att det är de ekonomiska resurserna som kommer att vara avgörande för om den frigivne kan meddelas en förskrift om kontrollerat boende.
Samhället har mycket att vinna på att förebygga återfall i brott.
Det vore därför rimligt att i vissa fall kunna göra avsteg från
normaliseringsprincipen och tillföra resurser till Kriminalvården så
att myndigheten kan besluta om lämpliga insatser utifrån behovet
av stöd och kontroll. Det har dock inte varit möjligt att inom ramen
för vårt uppdrag göra den analys och de överväganden som krävs
för att lämna ett sådant förslag.
Utifrån den gällande ansvarsfördelningen är det osäkert i vilken
mån antalet föreskrifter om boendet kan förväntas öka i sådan
utsträckning att det påverkar kostnaderna för kommunerna.
Sammantaget kan våra förslag om särskilda föreskrifter leda till
en ökning av beslut om särskilda föreskrifter för villkorligt frigivna.
I vilken omfattning detta kommer att ske är dock osäkert. Vi bedömer också att förslagen kan komma att leda till en minskad andel
återfall i brott. Fullt genomslag kan förslagen förväntas få först
efter några år. Det är mot bakgrund av det anförda mycket svårt att
bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen. Vi bedömer
att de ökade kostnaderna bör rymmas inom befintliga anslag. Det
är dock viktigt att konsekvenserna följs upp efter att bestämmelserna
varit i kraft en tid. Bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna av
den ändrade beslutsordningen redovisas under avsnitt 10.3.5 nedan.
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10.3.4

Elektronisk övervakning

Vi har föreslagit att Kriminalvården ska kunna besluta om elektronisk övervakning för att kontrollera en meddelad föreskrift. Det
är fråga om en ny kontrollåtgärd.
Om förslaget med elektronisk övervakning av villkorligt frigivna
genomförs kommer det att leda till kostnadsökningar för Kriminalvården. Elektronisk övervakning ska kunna användas för att kontrollera efterlevnaden av en särskild föreskrift och det krävs att sådan övervakning särskilt är påkallad med hänsyn till risken för återfall i brott. Vi uppskattar att det kan tänkas bli fråga om ca 50 beslut om året.
Enligt uppgift från Kriminalvården kan kostnaden för utrustningen
för elektronisk övervakning komma att uppgå till ca 1 300 000 kr
(26 000 kr × 50). Enligt Kriminalvården kommer inte de nya reglerna ensamt att nämnvärt påverka myndighetens kostnader avseende administration, IT-system etc., åtminstone inte till en början.
Supportkostnaden för 50 GPS-bojor kan enligt Kriminalvården beräknas uppgå till ca 220 000 kr per år. I ett längre perspektiv bedömer dock myndigheten att denna förändring, tillsammans med andra,
kan komma att innebära en utbyggnad av GPS-övervakningssystemet, vilket kommer att innebära ökade kostnader. Dessa är
emellertid svåra att uppskatta.
Vi bedömer att ökningen av kostnaderna för Kriminalvården är
av sådan storlek att den ryms inom befintliga anslag. Konsekvenserna
bör följas upp efter att bestämmelserna varit i kraft en tid.
10.3.5

Beslutsordningen och överklagande

Våra förslag innebär att Kriminalvården ska fatta i princip alla beslut beträffande villkorligt frigivna. Kriminalvården fattar sedan
tidigare beslut om övervakning. Genom våra förslag tillkommer
uppgiften att fatta beslut om särskilda föreskrifter och elektronisk
övervakning. Vi föreslår också att misskötsamhet i första hand ska
hanteras av Kriminalvården. Kriminalvården tillförs därmed också
uppgiften att fatta beslut om varning. Kriminalvårdens beslut om
särskilda föreskrifter, elektronisk övervakning och varning ska kunna
överklagas till övervakningsnämnd. Övervakningsnämndens beslut
ska kunna överklagas till allmän domstol.
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Om våra förslag om ny beslutsordning genomförs kan det komma
att leda till kostnadsökningar för Kriminalvården. Redan i dag är
det Kriminalvårdens personal som bereder de ärenden som avgörs
av övervakningsnämnderna. Den nuvarande ordningen innebär att
Kriminalvårdens personal föredrar ärenden för nämnden med förslag
till åtgärd. Enligt vår bedömning bör inte själva beslutsfattandet
kräva så stora resurser. Det är dock viktigt att de som fattar beslut i
ärendena har erforderlig kompetens för uppgiften. Detta kan kräva
nyrekrytering av personal, utbildningsinsatser, utarbetande av handböcker och arbetsbeskrivningar.
Vi har vidare föreslagit att Kriminalvården ska ha möjlighet att
ompröva tidigare beslut. Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning det kommer att begäras överprövning av Kriminalvårdens beslut. Det kan dock förutsättas att antalet ärenden som rör villkorligt frigivna kommer att minska hos övervakningsnämnderna
om förslagen genomförs. Om förslagen genomförs bedömer vi
därför att det kan komma att leda till något minskade kostnader för
övervakningsnämnderna.
Även om den nya beslutsordningen kan komma att leda till något
minskade kostnader för övervakningsnämnderna kan kostnaderna
totalt sett komma att öka för Kriminalvården. Vi bedömer att kostnaderna kan rymmas inom Kriminalvårdens befintliga anslag. Konsekvenserna bör dock följas upp efter det att de nya reglerna varit
i kraft en tid.
Vi har föreslagit att övervakningsnämnden ska få utökade möjligheter att förverka villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet. Enligt gällande rätt kan övervakningsnämnden förverka högst
15 dagar åt gången. Förslaget innebär att förverkande ska kunna
ske med högst tre månader åt gången. Ett genomförande av förslaget kan komma att leda till ökade kostnader för Kriminalvården
till följd av ökad av anstaltsbeläggning. Kriminalvården uppskattar
att det årligen fattas ca 150 beslut om förverkande av villkorligt
medgiven frihet. Förverkande av villkorligt medgiven innebär att
den dömde får avtjäna den förverkade tiden i anstalt. Utifrån antagandet att varje beslut avser förverkande av 15 dagar villkorligt medgiven frihet är det för närvarande fråga om 2 250 dygn eller sammanlagt drygt sex fängelseår. Om det i hälften av fallen (75) kommer
att förverkas en månad (30 dagar) i stället för 15 dagar leder de nya
reglerna om förverkande av villkorligt medgiven frihet på grund av
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misskötsamhet till 3 375 dygn (75 × 15 + 75 × 30) eller sammanlagt drygt nio fängelseår. Det är fråga om en ökad anstaltsbeläggning
bestående i 1 125 fängelsedygn dvs. ytterligare drygt tre fängelseår.
Beräknat på en uppskattad dygnskostnad om 3 500 kr, blir kostnadsökningen knappt 4 miljoner kr per år.
Förslaget om utökade möjligheter till förverkande av villkorligt
medgiven frihet utgör en del av de kriminalpolitiska överväganden
som är aktuella inom en nära framtid. Det framstår inte som möjligt att bryta ut finansieringen för den aktuella kostnadsökningen
för Kriminalvården från den övergripande frågan om rättsväsendets
dimensionering och finansiering på längre sikt. Finansieringen bör
därför ske inom ramen för de resurser som kan förväntas tillföras
Kriminalvården på sikt.
Övervakningsnämndernas beslut kan överklagas till allmän domstol. Vi bedömer att ett genomförande av förslaget inte kan förväntas leda till ökade kostnader för de allmänna domstolarna.

10.4

Konsekvenser för brottsligheten
och det brottsförebyggande arbetet

Bedömning: Våra förslag kan antas medföra positiva effekter för
det brottsförebyggande arbetet och på sikt leda till en minskad
andel återfall i brott.
Om förslagen i ett betänkande har betydelse för brottsligheten eller
det brottsförebyggande arbetet ska dessa konsekvenser anges i
betänkandet (15 § kommittéförordningen).
Vi bedömer att våra föreslag medför positiva konsekvenser för
det brottsförebyggande arbetet. Våra förslag innebär utökade möjligheter till brottsförebyggande arbete under den tid efter villkorlig
frigivning som verkställigheten av ett fängelsestraff pågår. Vi bedömer att det återfallsförebyggande arbetet under verkställigheten
av fängelsestraff i frivård efter villkorlig frigivning på sikt kan förväntas leda till att andelen återfall i brott minskar.
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Konsekvenser för jämställdheten

Bedömning: Vi bedömer att våra förslag om förstärkta åtgärder
för att förebygga återfall i brott efter villkorlig frigivning kan
förväntas ha en positiv effekt för att uppnå jämställdhet mellan
kvinnor och män och andra personer i samhället.
Om förslagen i ett betänkande har konsekvenser för jämställdheten
mellan kvinnor och män, ska dessa konsekvenser anges i betänkandet (15 § kommittéförordningen).
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Ett delmål för
jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Vidare att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt
och möjlighet till kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt, våld och hot om
våld som riktas mot kvinnor och flickor. Delmålet omfattar vidare
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och handel med
människor för sexuella ändamål. Det andra ledet i delmålet om
kroppslig integritet handlar om kvinnors och flickors rätt och möjlighet att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Delmålet omfattar också mäns och pojkars våldsutsatthet och
kroppsliga integritet. Delmålet har även ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Vidare omfattas att motverka
kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen, i medier,
pornografi och reklam som syftar till att reproducera föreställningar om kvinnors underordning. I delmålet ingår också trakasserier, hot och annat våld som sker på internet och andra digitala
kanaler. Delmålet om mäns våld mot kvinnor har även en stark koppling till närliggande former av våld såsom våld i samkönade relationer och våld mot barn.1
Våra förslag syftar till att förbättra möjligheterna att förebygga
återfall i brott. Förslagen kan på sikt förväntas leda till en minskad
andel återfall i brott. Minskad brottslighet innebär positiva effekter
för jämställdheten mellan människor.
1
Se närmare regeringens skrivelse 2016/17:10, Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämnställd framtid och prop. 2005/06:155, Makt att forma samhället och sitt eget
liv – nya mål i jämställdhetspolitiken.
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10.6

Övriga konsekvenser

Bedömning: Våra förslag leder inte till några andra konsekvenser av de slag som anges i kommittéförordningen och förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.
I 15 § kommittéförordningen samt 6 och 7 §§ förordningen om
konsekvensutredning vid regelgivning finns krav på att ett betänkande ska innehålla beskrivningar av andra betydande konsekvenser
av de förslag som läggs fram.
Vi bedömer att våra förslag i övrigt inte får några sådana konsekvenser som anges i 15 § kommittéförordningen som ska redovisas i
betänkandet, dvs. konsekvenser för den kommunala självstyrelsen,
för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för
små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor
i övrigt i förhållande till större företags eller för möjligheterna att
nå de integrationspolitiska målen.
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11

Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

11.1

Ikraftträdande

Förslag: Den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 1 juli 2019.
Våra förslag till författningsändringar innebär att de återfallsförebyggande åtgärderna efter villkorlig frigivning förstärks. Det är dels
fråga om förtydligande av gällande regler och nya regler som innebär utökade möjligheter till kontroll, dels förändringar avseende
beslutsordningen i fråga om särskilda föreskrifter och i viss mån avseende hanteringen av misskötsamhet. De senare förslagen innebär
att Kriminalvården som första instans ska fatta beslut i frågor som
tidigare har hanterats av övervakningsnämnderna. Genomförande
av förslagen kräver att det genomförs en del anpassningsåtgärder
och utbildningsinsatser hos Kriminalvården. Mot bakgrund av det
anförda föreslår vi att förslagen ska träda i kraft den 1 juli 2019.
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Övergångsbestämmelser

Förslag: De nya bestämmelserna om särskilda föreskrifter och
beslut om elektronisk övervakning ska tillämpas beträffande
påföljder som dömts ut före ikraftträdandet. Detsamma ska gälla
de nya bestämmelserna om övervakningstid och hantering av
misskötsamhet under villkorlig frigivning.
Beslut om förverkande av villkorligt medgiven frihet på grund
av misskötsamhet enligt den nya regleringen får endast grundas på
förhållanden som har inträffat efter ikraftträdandet. Övergångsbestämmelser ska därför meddelas i fråga om förhållanden som
inträffat före ikraftträdandet.
De nya bestämmelserna om övervakningstid ska endast tillämpas på personer som ställs under övervakning efter ikraftträdandet.
Övergångsbestämmelser ska därför meddelas i fråga om övervakning som beslutats före ikraftträdandet.
Bedömning: Våra förslag i övrigt påkallar inte några särskilda övergångsbestämmelser.
Av 2 kap. 10 § regeringsformen följer bl.a. att svårare brottspåföljd
inte får åläggas för en gärning än den som var föreskriven när brottet
begicks. En bestämmelse av samma innebörd återfinns i artikel 7 i
Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Enligt 5 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken ska straffet bestämmas efter den lag som gällde vid gärningen,
men om en annan lag gäller vid domstillfället ska den lagen tillämpas
om den leder till frihet från straff eller till ett lindrigare straff.
Ovan nämnda bestämmelser anses inte omfatta verkställighet av
straff.1 De nya reglerna om särskilda föreskrifter, elektronisk övervakning, övervakningstid och förverkande vid misskötsamhet under
villkorlig frigivning avser verkställighet av straff, vilket innebär att
de ovan nämnda principerna inte är tillämpliga. Enligt vår bedömning kräver inte lagändringarna avseende särskilda föreskrifter och
elektronisk övervakning några särskilda övergångsbestämmelser.
1

Se t.ex. prop. 1965:159 s. 36 f., prop. 1987/88:120 s. 113 och prop. 1997/98:96 s. 176 f.
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Dessa bestämmelser bör från ikraftträdandet omfatta alla som
avtjänar fängelsestraff.
Även de nya bestämmelserna om övervakningstid och förverkande
av villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet bör från
ikraftträdandet omfatta alla som avtjänar fängelsestraff. När det gäller
de utökade möjligheterna till förverkande på grund av misskötsamhet
under den villkorliga frigivningen bör det meddelas övergångsbestämmelser. Det är inte rimligt att en person blir föremål för mer
ingripande åtgärder på grund av omständigheter som inträffat före
ikraftträdandet, än vad som hade gällt enligt de gamla reglerna.
Förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt de nya bestämmelserna bör därför endast få grundas på omständigheter som inträffat
efter ikraftträdandet. Det bör meddelas övergångsbestämmelser som
innebär att bestämmelserna i 26 kap. 19 § brottsbalken ska tillämpas i
sin äldre lydelse i fråga om förhållanden som inträffat före ikraftträdandet.
De nya bestämmelserna om övervakningstid bör från ikraftträdandet omfatta alla som avtjänar fängelsestraff. Reglerna om övervakningstidens längd bör dock endast omfatta de som ställs under
övervakning efter ikraftträdandet. Det innebär att den nya regleringen endast gäller om beslutet om övervakning fattas efter ikraftträdandet. Om beslutet om övervakning fattas före ikraftträdandet
ska de tidigare gällande reglerna om övervakningstidens längd och
eventuell förlängning av övervakningstiden (26 kap. 11 och 18 §§
brottsbalken) tillämpas.
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12

Författningskommentar

12.1

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken

26 kap. Om fängelse
10 § Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid som motsvarar
den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst ett år.
Straffet är helt verkställt vid prövotidens utgång förutsatt att villkorligt
medgiven frihet inte längre kan förklaras förverkad.

Paragrafens första stycke innehåller regler om prövotid efter villkorlig frigivning. Paragrafen behandlas i avsnitt 9.3.1.
I paragrafens andra stycke, som är nytt, finns regler om hur länge
verkställigheten av ett fängelsestraff pågår. Bestämmelserna motsvarar den reglering som tidigare fanns i 26 kap. 24 § brottsbalken.
Vissa språkliga ändringar har gjorts. Någon ändring i sak är inte
avsedd.
11 § Den frigivne ska under prövotiden vara skötsam och efter förmåga försöka försörja sig och betala skadestånd som dömts ut på grund av brottet.
Den frigivne är under prövotiden skyldig att på kallelse inställa sig hos
Kriminalvården.

Paragrafen innehåller bestämmelser om den frigivnes allmänna skyldigheter under prövotiden och motsvarar 26 kap. 14 § första stycket
brottsbalken. Paragrafen behandlas i avsnitt 9.3.1. I kravet på skötsamhet ligger en skyldighet för den frigivne att rätta sig efter vad
som åligger honom eller henne enligt brottsbalken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna. Vissa språkliga ändringar
har gjorts. Någon ändring i sak är inte avsedd.
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12 § Den som är villkorligt frigiven ska ställas under övervakning om det
behövs för att minska risken för att den frigivne begår nya brott eller för att
på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället.
Beslut i fråga om övervakning meddelas av Kriminalvården.
Om inte annat har beslutats upphör övervakningen vid prövotidens utgång.

Paragrafen innehåller bestämmelser om övervakning under villkorlig frigivning. Ändringarna behandlas i avsnitt 9.3.2. Bestämmelserna motsvarar till viss del 26 kap. 11 § brottsbalken.
I första stycket anges förutsättningarna för beslut om att ställa
den villkorligt frigivne under övervakning. Övervakningen påbörjas
efter villkorlig frigivning. Själva beslutet om övervakning fattas
innan tidpunkten för villkorlig frigivning eller därefter. Liksom tidigare ska beslut om övervakning meddelas när det finns anledning
att anta att ett behov av övervakning föreligger. Övervakning ska
inte beslutas i sanktionssyfte utan endast när det behövs för att
minska risken för att den frigivne begår nya brott eller för att på
annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället. Någon
ändring i sak är inte avsedd.
I andra stycket anges att Kriminalvården fattar beslut om övervakning. Av 26 kap. 18 § brottsbalken framgår att Kriminalvården
får ompröva ett beslut om övervakning. Om t.ex. den frigivnes
situation förändras på ett sådant sätt att det inte längre finns något
behov av övervakning kan Kriminalvården besluta att övervakningen
ska upphöra. Frågan behöver därmed inte underställas övervakningsnämnden. Regler om överklagande av Kriminalvårdens beslut i
fråga om övervakning finns i 37 kap. 7 § brottsbalken.
Paragrafens tredje stycke anger tiden för övervakningen. Av bestämmelserna framgår att övervakningen, om inte annat beslutas, upphör vid prövotidens utgång. För villkorligt frigivna som har en
prövotid motsvarande ett år innebär den nya regleringen ingen
förändring. För dömda med längre prövotid innebär förändringen
en skärpning i förhållande till vad som tidigare gällt. För denna
grupp av frigivna innebär bestämmelserna att övervakningen fortgår även efter det att ett år av prövotiden har förflutit om inte
Kriminalvården beslutar att övervakningen ska upphöra. Den frigivne ska stå under övervakning när det finns ett behov av det.
Behovet av övervakning är vanligen som störst i tiden närmast efter
den villkorliga frigivningen. För att övervakningen ska fortgå även

282

SOU 2017:61

Författningskommentar

efter det att ett år av prövotiden har löpt ut krävs inte att den
frigivne har misskött sig. Det är tillräckligt att det fortfarande finns
ett behov av övervakning i syfte att minska risken för att den
frigivne begår nya brott eller för att på annat sätt underlätta hans
eller hennes anpassning i samhället. Genom ändringen tydliggörs
alltså att den frigivne själv har möjlighet att påverka om han eller
hon ska stå under övervakning genom att sköta anvisningar för
övervakningen och följa meddelade föreskrifter. Om den frigivne
är skötsam och i övrigt fullgör sina åligganden efter frigivningen
talar det mot fortsatt övervakning. Endast i undantagsfall kan det
antas finnas behov av övervakning under en längre tid än tre år.
13 § Övervakningen och kriminalvården i frihet i övrigt bedrivs under ledning av Kriminalvården.
Kriminalvården förordnar övervakare och får förordna en eller flera personer att biträda vid övervakningen.

Paragrafen anger att övervakningen och kriminalvården i frihet (frivården) sker under ledning av Kriminalvården. Paragrafen motsvarar 26 kap. 12 § brottsbalken. Någon ändring i sak har inte gjorts.
14 § Under övervakningen ska Kriminalvården genom stöd och kontroll verka
för att den frigivne inte begår nya brott och för att hans eller hennes anpassning i samhället även i övrigt främjas.
En kontroll- och tvångsåtgärd ska stå i rimlig proportion till syftet med
åtgärden. Om en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig ska den användas.
För varje frigiven som står under övervakning ska upprättas en individuellt
utformad plan för övervakningen. Övervakningen ska planeras och utformas
efter samråd med den dömde och i samverkan med berörda myndigheter.

I paragrafen regleras Kriminalvårdens arbetsuppgifter och ansvar vid
övervakning.
I första stycket anges Kriminalvårdens övergripande uppgifter vid
övervakning. Frågorna behandlas i avsnitt 9.3.2. Reglerna motsvarar
26 kap. 14 § andra stycket brottsbalken. Genom stöd och kontroll
ska Kriminalvården verka för att den frigivne inte återfaller i brott
och för att hans eller hennes anpassning i samhället i övrigt främjas.
I detta ligger liksom tidigare ett ansvar avseende dels själva övervakningen av den frigivne, dels de formella åtgärder som står till
förfogande för att få den frigivne att följa de regler som gäller för
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honom eller henne. På Kriminalvården faller också ett särskilt ansvar
att ge stöd i fråga om kontakter med andra myndigheter och
aktörer. Stöd kan också avse mindre formaliserade åtgärder så som
hjälp med att göra en budget eller andra mer praktiska frågor.
I andra stycket har tagits in en proportionalitetsregel. Ändringen
behandlas i avsnitt 9.3.5. Genom ändringen klargörs att kontrolloch tvångsåtgärder ska prövas mot proportionalitetsprincipen. En
kontroll- och tvångsåtgärd ska föregås av intresseavvägning där
olägenheten för den enskilde ställs i relation till vad som förväntas
uppnås med åtgärden. Enskilda åtgärder måste stå i rimlig proportion
till syftet och om det är fråga om flera åtgärder måste beaktas att
dessa sammantaget inte blir allt för ingripande. En bedömning av
åtgärdens eller åtgärdernas art, styrka, räckvidd och varaktighet måste
göras i varje enskilt fall. Vid prövningen måste övervägas om en
mindre ingripande åtgärd kan vara tillräcklig. Det ligger i sakens
natur att mer ingripande åtgärder kräver starkare skäl. Vad som nu
sagts ska tillämpas beträffande samtliga åtgärder som innebär kontroll eller tvång.
I tredje stycket finns regler om den plan som ska upprättas för
övervakningen och hur övervakningen ska planeras. Ändringen
behandlas i avsnitt 9.3.2. Det är viktigt att övervakningen följer en
tydlig struktur och att det står klart för den frigivne vad som åligger
honom eller henne under övervakningen. Därför anges att en plan
för övervakningen ska upprättas. Bestämmelserna innebär ett förtydligande av den ordning som gäller (jfr 5 kap. 3 § frivårdsförordningen). För fängelsedömda upprättas en individuell plan för
verkställigheten (1 kap. 5 § fängelselagen). Föreskriften om att en
plan ska upprättas för övervakningen innebär inte att en ny plan
behöver upprättas. Kriminalvården bör även framöver vid planeringen utgå från hela verkställigheten, dvs. både tiden i anstalt och
tiden efter villkorlig frigivning. Det är dock viktigt att den plan som
fastställs under verkställigheten följs upp och revideras inte bara
under anstaltsvistelsen utan också inför och under tiden för villkorlig frigivning i de fall den frigivne ställs under övervakning. Det
bör anges tydliga ramar för den frigivne om vad han eller hon har
att iaktta under övervakningen. Till förtydligande anges i paragrafens
tredje stycke att övervakningen ska planeras och utformas i samverkan med berörda myndigheter.
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Den som ställs under övervakning bör motiveras att medverka
vid planeringen och därför anges att samråd ska ske med honom
eller henne. Det sagda betyder inte att det är den dömde som bestämmer vilka åtgärder som bör komma i fråga. Behovet av insatser
under övervakningstiden måste liksom tidigare prövas utifrån syftet
att motverka att den frigivne begår nya brott och även i övrigt
främja hans eller hennes anpassning i samhället.
15 § Den som står under övervakning ska följa planen för övervakningen och
hålla övervakaren underrättad om sin bostad, sin sysselsättning och andra
förhållanden av betydelse för övervakningen.
Den övervakade är också på kallelse skyldig att inställa sig hos övervakaren och i övrigt enligt hans eller hennes anvisningar upprätthålla kontakt
med övervakaren. I den mån Kriminalvården har bestämt det, gäller vad
som nyss har sagts om övervakaren även tjänsteman vid Kriminalvården
eller annan person.

I paragrafen regleras de skyldigheter som åvilar den frigivne under
övervakningen. Paragrafen, som behandlas i avsnitt 9.3.2, motsvarar
till övervägande del 26 kap. 13 § brottsbalken. Vissa språkliga
justeringar har gjorts.
Reglerna i första stycket knyter an till reglerna om en plan för
övervakningen i 26 kap. 14 § andra stycket brottsbalken och anger
att den som står under övervakning är skyldig att följa den plan
som gäller för övervakningen.
Skyldigheten för den som står under övervakning att hålla kontakt med övervakaren och hålla övervakaren underrättad om sin
bostad, sin sysselsättning och andra förhållanden av betydelse för
övervakningen kvarstår oförändrat. Någon ändring i sak är i den
delen inte avsedd.
I andra stycket finns regler om skyldighet för den som står under
övervakning att på kallelse inställa sig hos övervakaren och i övrigt
enligt hans eller hennes anvisningar upprätthålla kontakt med övervakaren. Motsvarande skyldighet för den övervakade gäller också i
förhållande tjänsteman vid Kriminalvården eller någon annan person
om Kriminalvården har bestämt det. Någon ändring i sak är inte avsedd.
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16 § Den som står under övervakning får meddelas en särskild föreskrift om
det behövs för att minska risken för att han eller hon begår nya brott eller för
att på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället. En sådan föreskrift ska meddelas för en viss tid, högst ett år åt gången.
En särskild föreskrift får avse
1. på vilket sätt och i vilken omfattning den frigivne ska hålla kontakt med
övervakaren eller Kriminalvården,
2. deltagande i brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet,
3. missbruksvård, psykiatrisk vård eller annan behandling,
4. arbete, utbildning eller annan sysselsättning,
5. kontrollerat boende eller andra anvisningar om boendet,
6. vistelseort,
7. skyldighet att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov
för kontroll av att den frigivne inte är påverkad av alkohol, andra beroendeframkallande medel, något sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
Särskilda föreskrifter meddelas av Kriminalvården. I den plan som upprättas enligt 14 § får Kriminalvården meddela ytterligare anvisningar om vad
som gäller under övervakningstiden.

Paragrafen, som delvis motsvarar 26 kap. 15 § brottsbalken, innehåller bestämmelser om särskilda föreskrifter. Frågorna behandlas i
avsnitt 9.3.3.
I första stycket anges förutsättningarna för att meddela särskilda
föreskrifter. Anstaltsvistelsen ska även framöver vara det centrala
sanktionsinnehållet i fängelsestraffet och en förskrift får inte
beslutas endast i syfte att åstadkomma en skärpning av reaktionen.
Liksom frågan om den frigivne bör ställas under övervakning måste
åtgärderna prövas utifrån syftet att motverka att den frigivne återfaller i brott och för att även i övrigt främja hans eller hennes
anpassning i samhället. Med att föreskrifter får meddelas om det
behövs för att minska risken för att den frigivne begår nya brott
förtydligas att föreskrifter kan beslutas i kontrollsyfte.
En föreskrift bör inte meddelas om det inte finns praktiska
möjligheter att kontrollera efterlevnaden. Endast den som står under
övervakning ska därför kunna meddelas särskilda föreskrifter. Genom
föreskrifter ges övervakningen ett mer tydligt och strukturerat
innehåll. Om den frigivne t.ex. inte upprätthåller kontakten med
övervakaren på det sätt som övervakaren anvisat enligt 26 kap. 15 §
brottsbalken kan den frigivne meddelas en särskild föreskrift av-
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seende kontaktskyldighet. Det krävs dock inte att det föreligger
någon tidigare misskötsamhet för att en särskild föreskrift ska kunna
meddelas. Den frigivnes förhållanden kan vara sådana att det redan
inför den villkorliga frigivningen står klart att det finns ett behov av
en särskild föreskrift. Eftersom tiden för övervakning följer prövotiden finns det inte något behov av att kunna låta en föreskrift
kvarstå efter det att övervakningstiden upphört.
Behovet av särskilda föreskrifter ska prövas löpande under övervakningen. Föreskrifter ska alltid meddelas för en viss tid, högst ett
år åt gången.
I andra stycket anges de olika föreskrifterna. I punkten 1 finns
föreskrift om kontaktskyldighet. Regleringen motsvarar 26 kap.
15 § fjärde stycket andra meningen brottsbalken. Det är angeläget
att den frigivne håller en kontinuerlig kontakt med övervakaren. En
allmän skyldighet för den frigivne att upprätthålla god förbindelse
med övervakaren följer av 26 kap. 15 § brottsbalken. I normalfallet
är täta och regelbundna kontakter mellan övervakaren och den
frigivne särskilt viktiga i början av övervakningstiden. En särskild
föreskrift om kontaktskyldighet ger möjlighet att på ett tydligt sätt
markera den frigivnes skyldighet att hålla kontakt med övervakaren.
En sådan föreskrift kan t.ex. användas för att bryta en negativ
utveckling. Förhållandena kan vara sådana att det redan vid den
villkorliga frigivningen står klart att en kontaktföreskrift behövs
för att minska risken för återfall i brott. Kontaktföreskrift kan
också meddelas i de fall den frigivne inte sköter de anvisningar om
kontakt som angetts i planen för övervakningen.
I punkterna 2 och 3 finns regler om missbruksvård, psykiatrisk
vård eller annan behandling respektive deltagande i brotts- och
missbruksrelaterad programverksamhet. Reglerna motsvarar 26 kap.
15 § första stycket 3 brottsbalken. Genom ändringarna tydliggörs
skillnaden mellan å ena sidan sådan vård och behandling som innebär
hälso- och sjukvård i egentlig mening, dvs. medicinsk behandling,
och å andra sidan deltagande i programverksamhet. Föreskrift som
avser medicinsk behandling förutsätter, i normalfallet, att den frigivne inte motsätter sig åtgärden. En särskild föreskrift kan inte
ersätta ett sådant beslut om tvångsvård som i vissa fall kan fattas
enligt de särskilda bestämmelser som gäller för sådan vård. En
föreskrift om deltagande i programverksamhet som avser att bryta
missbruk, ett kriminellt beteende eller liknande kan dock meddelas
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även mot den frigivnes vilja. Om den frigivne visserligen har ett
behov men saknar motivation att delta i en verksamhet kan det
i stället vara aktuellt med föreskrift om deltagande i ett motivationsprogam.
I punkten 4 anges att en särskild föreskrift kan avse arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Bestämmelserna motsvarar i
huvudsak 26 kap. 15 § första stycket 2 brottsbalken. Med arbete
avses avlönat arbete på grund av anställning eller annan förvärvsverksamhet. Att en förskrift också kan avse annan sysselsättning
innebär att tillämpningsområdet vidgas. Begreppet sysselssättning
ska ges en vid tolkning. En föreskrift om sysselsättning kan t.ex.
avse studier, ideellt arbete i en förening eller praktik. Det viktiga är
att det ur ett återfallsförebyggande perspektiv framstår som en lämplig sysselsättning, att sysselsättningen bedrivs regelbundet och är
möjlig att kontrollera.
Enligt punkten 5 kan en särskild föreskrift avse kontrollerat
boende eller andra anvisningar om boendet. Motsvarande reglering
fanns tidigare i 26 kap. 15 § första stycket 1 brottsbalken. Ändringen
avser att förtydliga att en föreskift om boendet också kan avse
någon form av kontrollerat boende. Möjligheten att meddela föreskrift om boendet är viktig som stöd, men också ur kontrollsynpunkt.
I punkten 6 finns föreskrift om vistelseort. Bestämmelserna
motsvarar 26 kap. 15 § första stycket 1 brottsbalken. En föreskrift
om vistelseort kan avse såväl ett förbud för den frigivne att vistas
på en viss plats eller visst område, som en skyldighet för den
frigivne att vistas på en viss plats eller inom ett visst område.
Liksom tidigare kan en föreskrift av aktuellt slag användas när det
är särskilt angeläget att hålla den frigivne borta från en viss miljö.
Det kan vara för att motverka återfall i brott gentemot en viss
person men också för att förhindra att den frigivne uppehåller sig i
en kriminell miljö där han eller hon riskerar att utsättas för sådan
påverkan som är negativ för hans eller hennes anpassning. Föreskrift om skyldighet för den frigivne att vistas på viss plats eller
inom ett visst område bör användas restriktivt och vanligen begränsas till vissa särskilt angivna tider, t.ex. att den frigivne ska
vistas i bostaden under ett visst antal timmar nattetid.
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I punkten 7 finns regler om skyldighet att lämna urin-, blodoch utandningsprov m.m. för kontroll av att den frigivne inte är påverkad av beroendeframkallande medel. Bestämmelserna motsvarar
26 kap. 15 § andra stycket brottsbalken. Regeln har ändrats. För att
en föreskrift om provtagning ska kunna meddelas krävs inte att det
också beslutats om en förskrift om vård och behandling. Föreskrift
om provtagning bör även framöver företrädesvis användas i
anslutning till en förskrift om vård och behandling eller deltagande
missbruksrelaterad programverksamhet. Det finns emellertid också
andra situationer när det kan ställas krav på nykterhet, såsom t.ex.
vid fullgörande av en föreskrift om kontrollerat boende, arbete och
annan programverksamhet. Det är också rimligt att den som står
under övervakning är nykter vid kontakter med övervakaren.
I tredje stycket anges att Kriminalvården beslutar om särskilda
föreskrifter samt att Kriminalvården i planen för övervakningen får
meddela ytterligare anvisningar om vad som gäller under övervakningstiden. Regeln om att Kriminalvården får besluta om särskilda
föreskrifter är ny och innebär en ändring jämfört med vad som
tidigare gällt. Liksom tidigare ska Kriminalvården kunna lämna närmare anvisningar om övervakningen. Frågan behandlas i avsnitt 9.3.6.
17 § Om det är särskilt påkallat för att minska risken för att den frigivne
begår nya brott, får Kriminalvården besluta om elektronisk övervakning för
att kontrollera efterlevnaden av en föreskrift enligt 16 §.
Elektronisk övervakning får meddelas för högst sex månader åt gången.

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om elektronisk övervakning. Frågan behandlas i avsnitt 9.3.4.
I första stycket anges att Kriminalvården får besluta om elektronisk övervakning om det är särskilt påkallat för att minska risken
för att den frigivne begår nya brott. Med att behovet av kontroll
ska vara särskilt påkallat avses att det finns en hög risk för återfall i
brott. Vid bedömningen av om elektronisk övervakning bör meddelas måste prövas om syftet i stället kan uppnås genom en mindre
ingripande åtgärd.
Elektronisk kontroll ska användas för att kontrollera efterlevnaden av en särskild föreskrift. Om den frigivne t.ex. meddelats
ett förbud att vistas på en viss plats eller inom ett visst område kan
det finnas ett behov av att kontrollera efterlevnaden genom elek-
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tronisk övervakning, om risken för återfall är hög. Om den frigivne
meddelats en föreskift om vistelseort till skydd för ett visst brottsoffer måste dock beaktas att behovet av kontroll kan vara tillgodosett genom att den frigivne meddelats kontaktförbud enligt lagen
(1988:688) om kontaktförbud. Ett annat tänkt användningsområde
är att kontrollera efterlevnaden av en föreskrift om boendet. Om
elektronisk övervakning används i anslutning till en föreskrift om
boende bör kontrollen i normalfallet inskränkas till kontroll av att
den frigivne befinner sig på boendet nattetid. Elektronisk övervakning efter villkorlig frigivning får inte vara så ingripande att den
är att jämställa med en sådan begränsning av rörelsefriheten som
äger rum inom ramen för verkställighet av ett fängelsestraff genom
intensivövervakning med elektronisk kontroll.
I lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter i kriminalvården och förordningen (2001:682) med samma namn finns bestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med verkställighet av påföljd.
I andra stycket anges att elektronisk övervakning får meddelas
för högst sex månader åt gången. De åtgärder som vidtas under
övervakningen ska vara proportionerliga i förhållande till det syfte
som föranleder dem. Åtgärdens varaktighet är en av de omständigheter som ska beaktas inom ramen för proportionalitetsprövningen.
Beslut om elektronisk övervakning får därför meddelas för högst
sex månader åt gången.
18 § Om det finns anledning till det får Kriminalvården under prövotiden
ompröva meddelade beslut enligt 12 §, 13 § andra stycket, 16 och 17 §§ eller
besluta om ytterligare åtgärder.
Övervakaren får medge tillfällig jämkning av de anvisningar, föreskrifter
och kontrollåtgärder som har beslutats.

Paragrafen är ny och innehåller regler om omprövning och övervakarens möjlighet att medge tillfällig jämkning. Bestämmelserna
behandlas i avsnitt 9.3.6.
I första stycket anges att Kriminalvården får ompröva meddelade
beslut enligt 12 §, 13 § andra stycket, 16 och 17 §§. De åtgärder
som vidtas i syfte att motverka återfall i brott och främja den frigivnes anpassning i samhället behöver utgå från behoven i det enskilda fallet. Genom att Kriminalvården har möjlighet att ompröva
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meddelade beslut skapas en flexibilitet i systemet och en möjlighet
att snabbt inskrida med lämpliga åtgärder för att möta behoven.
Reglerna i paragrafen är tillämpliga vid den frigivnes misskötsamhet, men misskötsamhet är inte en förutsättning för omprövning
eller nya beslut. Det kan finnas olika anledningar till omprövning
av tidigare beslutade åtgärder och beslut om ytterligare åtgärder.
Således kan risk- eller behovsbedömningen t.ex. föranleda att det
efter genomförda åtgärder krävs nya. Det kan också vara så att
planerade åtgärder avbrutits eller inte kommit till stånd. Bestämmelserna ger möjlighet att ändra meddelade föreskrifter och beslut
samt förtydligar att Kriminalvården också i samband med omprövning kan meddela nya föreskrifter och beslut.
I andra stycket anges att övervakaren får meddela anvisningar,
medge tillfällig lättnad och vidta jämkning. Bestämmelserna motsvarar 26 kap. 17 § brottsbalken. Någon ändring i sak är inte avsedd.
19 § Om den frigivne bryter mot föreskrifter eller anvisningar som gäller för
övervakningen får Kriminalvården vidta åtgärd enligt 18 § första stycket.
Om en sådan åtgärd anses otillräcklig får Kriminalvården besluta att varning
ska meddelas den frigivne.
Om den frigivne på ett allvarligt sätt bryter mot sina åligganden under
övervakningen och kan det antas att han eller hon inte kommer att rätta sig
genom någon sådan åtgärd som Kriminalvården kan vidta enligt första stycket,
får övervakningsnämnden förklara den villkorligt medgivna friheten förverkad
till en tid om högst tre månader varje gång. När tiden för förverkande bestäms ska särskilt beaktas arten och omfattningen av de överträdelser som
föranleder förverkande.
Om det är tillräckligt får övervakningsnämnden vidta åtgärd enligt första
stycket.

Paragrafen innehåller bestämmelser om åtgärder vid misskötsamhet.
Frågan har behandlats i avsnitt 9.3.7.
I första stycket anges Kriminalvårdens befogenhet vid misskötsamhet. Utöver de informella åtgärder som står Kriminalvården till
buds inom ramen för det sedvanliga arbetet med övervakade har
Kriminalvården vid misskötsamhet möjlighet att ompröva tidigare
åtgärder och besluta om ytterligare föreskrifter. Kriminalvården
kan också meddela beslut om elektronisk övervakning. När sådana
åtgärder är otillräckliga får Kriminalvården besluta att varning ska
meddelas den frigivne.
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Det kan antas att strängare krav på den övervakade och en ökad
användning av särskilda föreskrifter leder till fler fall av misskötsamhet. Kriminalvården ska i första hand överväga om det finns
anledning att ompröva tidigare meddelade föreskrifter eller meddela nya föreskrifter. Varning är en relativt allvarlig åtgärd och bör
tillgripas först när möjligheten att meddela nya eller ändrade föreskrifter och beslut anses otillräcklig.
I andra stycket finns regler om förverkande av villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet under övervakningen.
Reglerna motsvarar delvis 26 kap. 19 § brottsbalken. Ändringarna
innebär att förverkande kan ske med högst tre månader åt gången.
Någon ändring av förutsättningarna för förverkande av villkorligt
medgiven frihet är dock inte avsedd. Det krävs alltjämt att andra
åtgärder bedöms vara otillräckliga för att få till stånd en rättelse.
Förverkande ska i princip inte heller användas som ett straff för
den frigivnes olydnad. Om den frigivne rättar sig, ska förverkande
inte ske. Det krävs dock inte att det finns anledning att anta att den
frigivne genom förverkandet kommer att vidta rättelse. Om den
frigivne allvarligt missköter sig och andra åtgärder bedöms vara
otillräckliga bör förverkande ske även om inte heller denna åtgärd
kan förväntas få den önskade effekten.
När tiden för förverkande bestäms ska särskilt beaktas arten och
omfattningen av de överträdelser som föranleder förverkande. För
att villkorligt medgiven frihet till en tid av tre månader ska förverkas
krävs i normalfallet en mer långvarig och omfattande misskötsamhet såsom att den frigivne under en längre tid helt undandragit sig
övervakning och meddelade föreskrifter.
Av tredje stycket följer att övervakningsnämnden, om det bedöms
tillräckligt, får ändra tidigare åtgärder och besluta om ytterligare
föreskrifter. Övervakningsnämnden kan också besluta om elektronisk
övervakning och varning.
20 § Åtgärd som avses i 19 § får inte beslutas efter prövotidens utgång. Förverkande av villkorligt medgiven frihet får beslutas även efter prövotidens
utgång om frågan har tagits upp av övervakningsnämnden dessförinnan.

Paragrafen justeras efter de ändringar som gjorts i bestämmelserna
om åtgärder vid misskötsamhet. Någon ändring i sak är inte avsedd.
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21 § Bestämmelser om förverkande av villkorligt medgiven frihet när den
som dömts till fängelse har begått annat brott finns i 34 kap.

Paragrafen innehåller en upplysning om att frågan om förverkande
på grund av brott ska prövas enligt 34 kap. brottsbalken. Bestämmelserna har justerats språkligt. Någon ändring i sak är inte avsedd.
22 § Uppkommer fråga om att förklara villkorligt medgiven frihet förverkad eller att vidta annan åtgärd som avses i 19 § eller åtgärd för att den
frigivne ska underkasta sig vård eller behandling, eller har den frigivne
undandragit sig övervakningen, får övervakningsnämnden, om omständigheterna föranleder det, förordna att den frigivne på lämpligt sätt ska omhändertas i avvaktan på vidare förordnande. Ett sådant beslut ska omprövas
så ofta anledning till det föreligger.
Den som omhändertas får inte kvarhållas längre än en vecka. Om det
finns synnerliga skäl, får ett nytt beslut fattas om att han eller hon ska kvarhållas ytterligare högst en vecka. Efter prövotidens utgång får den omhändertagne inte kvarhållas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om omhändertagande. I paragrafen har gjorts justeringar till följd av att regler om de åtgärder
som övervakningsnämnden kan vidta vid misskötsamhet som tidigare fanns i 26 kap. 18 § brottsbalken har flyttats till 26 kap. 19 §
samma balk. Paragrafen har också moderniserats språkligt. Någon
ändring i sak är inte avsedd.
23 § Förklaras villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad, ska
med avseende på frågan om ny villkorlig frigivning vad som förverkats
anses som nytt fängelsestraff.

Paragrafen innehåller bestämmelser av betydelse för beräkning av ny
villkorlig frigivning efter förverkande. I paragrafen görs endast
språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.

293

Författningskommentar

SOU 2017:61

28 kap. Om skyddstillsyn
6 § Vad som föreskrivs i 26 kap. 11 och 13–15 §§ ska tillämpas på motsvarande sätt beträffande den som har dömts till skyddstillsyn. Rätten ska
dock i domen förordna övervakare, om inte särskilda skäl talar mot det.

I paragrafen finns hänvisningar till regler i 26 kap. brottsbalken
beträffande kravet på allmän skötsamhet, frivårdens ledning, Kriminalvårdens uppdrag avseende övervakning och den frigivnes närmare
skyldigheter under övervakningen. Tidigare bestämmelser i paragrafen har flyttats till 6 a §. Ändringarna är en följd av förslaget om
lagändringar beträffande de regler som gäller villkorligt frigivna. I
paragrafen görs därutöver språkliga justeringar. Någon ändring i sak
är inte avsedd.
6 a § Rätten får i domen meddela en särskild föreskrift om vad som ska gälla
under prövotiden om det kan antas att föreskriften kan bidra till att den
dömde avhåller sig från fortsatt brottslighet eller för att på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället. En särskild föreskrift får meddelas för en viss tid eller tills vidare och avse
1. vistelseort eller bostad under högst ett år åt gången,
2. arbete, utbildning eller annan sysselsättning,
3. läkarvård, missbruksvård, eller annan behandling eller deltagande i särskild programverksamhet.
Om den dömde ska genomgå vård eller behandling enligt första stycket
punkten 3 får föreskrift enligt 26 kap. 16 § andra stycket 7 meddelas.
Rätten får också meddela föreskrifter som avses i 27 kap. 5 § andra stycket.
Övervakningsnämnden får ändra eller upphäva en föreskrift när det finns
skäl till det.
Övervakaren får meddela anvisningar i fråga om hur en föreskrift enligt
första stycket ska verkställas. Han eller hon får också medge tillfällig lättnad
och göra en omedelbart gällande jämkning av föreskriften.

I paragrafen finns regler om särskilda föreskrifter. Ändringarna är
en följd av förslaget om lagändringar beträffande de regler som gäller
villkorligt frigivna. Bestämmelserna motsvarar i huvudsak 26 kap.
15 § och 28 kap. 6 § brottsbalken. Frågan behandlas i avsnitt 9.4.
6 b § I fall som avses i 30 kap. 9 § andra stycket 3 ska rätten, om den planerade behandlingen är av avgörande betydelse för att döma till skyddstillsyn, i domslutet ange hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om
fängelse i stället hade valts som påföljd.
294

SOU 2017:61

Författningskommentar

I sådant fall ska vidare i domen alltid meddelas föreskrift om den behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa.
I samband med en sådan behandlingsplan får föreskrivas att den som
ansvarar för behandlingen skall anmäla till Kriminalvården och åklagaren,
om den dömde allvarligt åsidosätter sina åligganden enligt planen.

I paragrafen finns regler om s.k. kontraktsvård. Bestämmelserna
motsvarar 28 kap. 6 a § brottsbalken. I paragrafen har gjorts några
språkliga justeringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.
6 c § I fall som avses i 6 b § får rätten förordna att den dömde, om han eller
hon är häktad i målet, i stället ska omhändertas till dess han eller hon överförts till det behandlingshem eller den vårdgivare som anges i behandlingsplanen. Omhändertagandet får inte pågå längre än en vecka.

Paragrafen innehåller regler om omhändertagande vid kontraktsvård. Bestämmelserna motsvarar 28 kap. 6 b § brottsbalken. I bestämmelserna har gjorts några språkliga justeringar. Någon ändring i sak är
inte avsedd.
7 § Om den dömde inte iakttar vad som åligger honom eller henne till följd
av domen på skyddstillsyn, får övervakningsnämnden,
1. meddela föreskrifter enligt 6 a § första och andra styckena,
2. meddela föreskrift om på vilket sätt och i vilken omfattning den dömde
ska hålla kontakt med övervakaren, Kriminalvården eller annan person, eller
om skyldighet för den dömde att lämna underrättelse till övervakaren eller
Kriminalvården om att han eller hon uteblivit från en arbetsplats, skola eller
annan i föreskriften angiven verksamhet eller inrättning,
3. förordna om en eller flera personer som biträder vid övervakningen,
4. besluta om att varning ska meddelas den dömde, eller
5. besluta om övervakning av den dömde under viss tid efter det att ett år
av prövotiden har förflutit, dock längst till prövotidens utgång.
Om övervakningsnämnden bedömer att övervakning som beslutats enligt
första stycket 5 inte längre är påkallad, får nämnden besluta att övervakningen
ska upphöra.
Åtgärd som avses i första stycket får inte beslutas av övervakningsnämnden efter prövotidens utgång.

I paragrafen finns regler om åtgärder vid misskötsamhet. Ändringarna
är en följd av förslaget om lagändringar beträffande de regler som
gäller villkorligt frigivna. Bestämmelserna motsvarar 26 kap. 15 §,
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28 kap. 7 § och 37 kap. 7 § brottsbalken. I bestämmelserna har gjorts
några språkliga justeringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.
34 kap. Ny påföljdsbestämning efter tidigare dom
4 § Rätten får undanröja en tidigare utdömd påföljd och döma till gemensam påföljd för den samlade brottsligheten. Ett sådant beslut får meddelas
endast om det finns särskilda skäl för det samt den tidigare domen har fått
laga kraft och dom meddelas innan den tidigare påföljden helt har verkställts.
När påföljden för den samlade brottsligheten bestäms, ska rätten ta
skälig hänsyn till vad den dömde har undergått till följd av den tidigare
domen. Rätten får då döma till fängelse på kortare tid än vad som är föreskrivet för brottet.
Om fängelse döms ut och en uppgift som avses i 27 kap. 2 a § andra
stycket, 28 kap. 2 a § andra stycket eller 28 kap. 6 b § första stycket har
lämnats, ska detta beaktas när straffets längd bestäms.

I paragrafen finns regler om undanröjande av tidigare påföljd. I tredje
stycket har gjorts en följdändring med anledning av förslaget om
lagändringar i 28 kap. brottsbalken. Någon ändring i sak är inte avsedd.
5 § Tillämpas 1 § första stycket eller 3 § i fråga om någon som villkorligt
frigivits från fängelse, ska, om brottet har begåtts under prövotiden, den
villkorligt medgivna friheten eller en del av denna förklaras förverkad om
inte särskilda skäl talar mot det.
Som särskilda skäl för att inte förverka eller för att förverka endast en
del av villkorligt medgiven frihet får rätten beakta
1. om den nya brottsligheten i förhållande till den tidigare är av lindrig
beskaffenhet,
2. om lång tid har förflutit mellan brotten, eller
3. om ett förverkande annars skulle framstå som oskäligt.
Om rätten inte beslutar om förverkande enligt första stycket, får den
besluta om åtgärd som avses i 26 kap. 19 § eller förlänga prövotiden med
högst ett år utöver den tid som följer av 26 kap. 10 §.
En åtgärd enligt tredje stycket får beslutas endast före prövotidens
utgång. Förverkande får beslutas endast om frågan tas upp i ett mål där
den frigivne häktats eller fått del av åtal inom ett år från prövotidens utgång.
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I paragrafen finns regler om förverkande av villkorligt medgiven
frihet. I tredje stycket har gjorts en följdändring med anledning av
förslaget om lagändringar i 26 kap. brottsbalken. Någon ändring i
sak är inte avsedd.
37 kap. Om nämnderna
7 § Kriminalvårdens beslut enligt 26 kap. 12 § första stycket, 15 § andra
stycket andra meningen, 16 §, 17 § och 19 § första stycket får överklagas till
den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor
där den övervakade är inskriven är beläget.

I paragrafen finns regler om överklagande av Kriminalvårdens beslut.
I bestämmelserna har gjorts en följdändring med anledning av förslaget om lagändringar i 26 kap. brottsbalken samt språkliga justeringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.
11 § Beslut av en övervakningsnämnd i frågor som avses i 26 kap. 12 §
första stycket, 16, 17, 19 och 22 §§ samt 28 kap. 5 a § andra stycket, 7 och
11 §§ får överklagas till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är
belägen. Överklagandet ska ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden
räknas från den dag då den klagande fick del av beslutet. Vid överklagande
gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.
Övervakningsnämnden ska dock inte vara part i domstolen.
Beslut enligt denna balk av en övervakningsnämnd i andra frågor än som
avses i första stycket får inte överklagas.

I paragrafen finns regler om överklagande av beslut av övervakningsnämnd. I bestämmelserna har gjorts följdändringar med anledning av förslaget om lagändringar i 26 kap. brottsbalken. Någon
ändring i sak är inte avsedd.
38 kap. Rättegångsbestämmelser m.m.
10 § Varning som beslutats av domstol, övervakningsnämnd eller Kriminalvården ska utan dröjsmål meddelas den dömde personligen. Kan domstol
eller övervakningsnämnd inte meddela varningen i samband med beslutet,
får det överlämnas åt annan domstol eller övervakningsnämnd att meddela
den.
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I paragrafen finns bestämmelser om sättet för att meddela en varning. Bestämmelserna har ändrats genom att Kriminalvården har
lagts till. Detta är en följdändring av att Kriminalvården ska kunna
besluta om varning vid misskötsamhet under prövotiden efter
villkorlig frigivning. I paragrafen har också gjorts språkliga justeringar. Frågan har behandlats i avsnitt 9.3.7.
Övergångsbestämmelserna
Övergångsbestämmelserna är behandlade i avsnitt 11.

12.2

Förslaget till lag om ändring i fängelselagen
(2010:610)

11 kap. Särskilda utslussningsåtgärder
6 § Ett tillstånd till en utslussningsåtgärd ska förenas med de villkor som
behövs för att syftet med åtgärden ska uppnås eller för att Kriminalvården
ska kunna utöva nödvändig kontroll. Elektroniska hjälpmedel får användas
för att kontrollera meddelade villkor.
Om det på grund av nya omständigheter finns skäl för det, får Kriminalvården ändra, upphäva eller meddela nya villkor.
Om det finns särskilda skäl, får Kriminalvården förena en vårdvistelse
enligt 3 § med en föreskrift enligt 26 kap. 16 § första stycket 3 brottsbalken som ska gälla för tiden efter villkorlig frigivning. Om det på grund
av nya omständigheter finns skäl för det, får Kriminalvården ändra, upphäva eller meddela en ny föreskrift.

I paragrafen finns regler om villkor i samband med särskilda utslussningsåtgärder. I bestämmelserna har gjorts en följdändring med
anledning av förslaget om lagändringar i 26 kap. brottsbalken. Någon
ändring i sak är inte avsedd.
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Kommittédirektiv 2016:28

Villkorlig frigivning
Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016
Sammanfattning av uppdraget
En särskild utredare ska, i syfte att stärka möjligheterna att förebygga och förhindra återfall i allvarlig brottslighet, överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning. Utredaren ska
• analysera och ta ställning till om risk för återfall i allvarlig brottslighet ska beaktas särskilt som skäl mot villkorlig frigivning,
• oavsett ställningstagande i sak föreslå hur en ordning där sådan
risk beaktas särskilt bör vara utformad,
• överväga om förutsättningarna för och innehållet i de särskilda
föreskrifter som kan meddelas under prövotiden efter villkorlig
frigivning bör förändras, och
• lämna fullständiga författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 18 april 2017.
Villkorlig frigivning
Den som avtjänar ett tidsbestämt fängelsestraff ska enligt huvudregeln friges villkorligt när två tredjedelar av strafftiden har avtjänats.
Fängelsestraffet anses pågå även under den prövotid som följer efter
den villkorliga frigivningen. Ett syfte med den villkorliga frigivningen
är att på ett ändamålsenligt sätt kontrollera övergången från vistelse
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i anstalt till vistelse i frihet. Kontrollen ska begränsa risken för återfall i brott och stödja den frigivne i olika avseenden. Möjligheten
till en successiv övergång är i många fall avgörande för en anpassning till ett liv i frihet. Den villkorliga frigivningen kan även ha betydelse som ett incitament till skötsamhet under anstaltsvistelsen,
eftersom misskötsamhet kan leda till att frigivningen skjuts upp.
Reglerna som styr den villkorliga frigivningen har ändrats vid flera
tillfällen sedan brottsbalken infördes. Bland annat har det obligatoriska respektive det fakultativa inslaget skiftat. Det har även funnits
särskilda regler för vissa kategorier av dömda. Exempelvis gällde
mellan åren 1993 och 1999 att den som dömts till fängelse i två år
eller mer för en viss typ av allvarlig brottslighet inte fick friges
förrän två tredjedelar av tiden avtjänats, om det fanns en påtaglig
risk för att han eller hon skulle komma att återfalla i sådan brottslighet. I övriga fall med utdömda straff på två år eller mer kunde
frigivning få ske tidigare, dock inte förrän halva tiden avtjänats.
Reglerna innebar i princip att den förra kategorin fick avtjäna längre
tider i anstalt än den senare. Enligt de dåvarande bestämmelserna
skulle det ske en prövning av om frigivningen skulle senareläggas.
Senareläggning skulle ske om förutsättningarna för den intagnes
anpassning i samhället framstod som speciellt ogynnsamma med
hänsyn till frigivningsförhållandena, uppförandet under anstaltsvistelsen eller andra särskilda omständigheter. Prövningen gjordes
av dåvarande Kriminalvårdsnämnden.
De nu gällande reglerna innebär att det finns en presumtion för
att den dömde ska friges villkorligt efter att två tredjedelar av ett
tidsbestämt straff, dock minst en månad, har avtjänats. Den villkorliga frigivningen kan skjutas upp med högst sex månader åt gången
om det finns synnerliga skäl. Vid den bedömningen ska det särskilt
beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter eller villkor som gäller för verkställigheten. Det finns ingen
begränsning av hur många gånger den villkorliga frigivningen får
skjutas upp. Beslut att skjuta upp villkorlig frigivning fattas av Kriminalvården. Sådana beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst ett år.
Om det behövs kan Kriminalvården besluta att den som är villkorligt frigiven ska stå under övervakning. Vid långa fängelsestraff är
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huvudregeln att den dömde ställs under övervakning. Vid kortare
straff är det främst risken för återfall i brott som avgör frågan om
övervakning. Den som friges villkorligt kan även åläggas särskilda
föreskrifter om t.ex. vistelseort, utbildning eller vård och behandling. Om den frigivne missköter sina åligganden under prövotiden,
kan övervakningstiden förlängas eller, vid allvarliga överträdelser
som återfall i brott, den villkorligt medgivna friheten förverkas.
Den villkorliga frigivningen ger alltså möjligheter att ställa krav på
den frigivne och att tillgripa sanktioner om kraven inte uppfylls.
Behovet av en utredning
Arbetet med att förebygga och förhindra återfall i brott är av hög
prioritet. Systemet med villkorlig frigivning är ett verktyg i detta
arbete. Den villkorliga frigivningen fyller en viktig funktion när det
gäller att kontrollera övergången från anstalt till vistelse i frihet.
Vid verkställigheten av ett fängelsestraff tas särskild hänsyn till
kravet på samhällsskydd när det gäller intagna som har gjort sig
skyldiga till allvarlig brottslighet. För att upprätthålla detta krav finns
det bl.a. särskilda villkor för långtidsdömda om placering i anstalt,
permission och särskilda utslussningsåtgärder. Vid den villkorliga
frigivningen saknas emellertid möjligheter att ta sådan hänsyn. Alla
intagna behandlas på samma sätt i fråga om tidpunkten för den
villkorliga frigivningen. Bara i de fall den intagne har misskött sig
under anstaltstiden kan den villkorliga frigivningen skjutas upp. Att
reglerna gäller lika för alla är en viktig utgångspunkt för förutsebarhet och likabehandling. Det kan emellertid övervägas om det bör vara
möjligt att, inom ramen för systemet med villkorlig frigivning, beakta hög risk för återfall i allvarlig brottslighet. För den grupp av
intagna där en sådan risk bedöms vara hög är det rimligt att samhället, så länge verkställigheten av ett fängelsestraff anses pågå, tar
ett särskilt ansvar för att återfall i brott förhindras. Det bör därför
övervägas om risk för återfall i allvarlig brottslighet bör ges betydelse som ett skäl mot villkorlig frigivning. Riksdagen har vidare
som sin mening tillkännagett att regeringen bör skärpa reglerna för
villkorlig frigivning (bet. 2014/15:JuU17, rskr. 2014/15:153).
Oavsett tidpunkt för villkorlig frigivning måste det efter frigivningen finnas åtgärder som syftar till att begränsa risken för återfall
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och bidrar till återanpassning i samhället. Det är särskilt angeläget
när det gäller personer där risken för återfall i allvarlig brottslighet
bedöms vara hög. Det bör därför övervägas om möjligheterna till
återfallsförbyggande åtgärder efter den villkorliga frigivningen kan
förstärkas.
Sammanfattningsvis anser regeringen att det finns behov av att
överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning.
Uppdragets närmare innehåll
Återfallsrisk – ett skäl mot villkorlig frigivning?
Utredaren ska analysera och ta ställning till om risk för återfall i
allvarlig brottslighet ska beaktas särskilt som skäl mot villkorlig frigivning. I sina överväganden ska utredaren redovisa för- och nackdelar med en sådan ordning och särskilt uppmärksamma konsekvenserna för förutsebarhet och likabehandling.
Det ingår också i uppdraget att föreslå hur en ordning som innebär att återfallsrisken i vissa fall ska kunna beaktas som skäl mot
villkorlig frigivning bör utformas. I den delen av uppdraget ska utredaren bl.a. närmare ta ställning till vilka fall en sådan möjlighet
bör omfatta. En utgångspunkt bör vara att en sådan reglering ska
träffa fall där det bedöms finnas hög risk för återfall i allvarliga våldsbrott, allvarliga sexualbrott eller allvarliga brott som begås som ett
led i en organiserad brottslighet. Även andra fall kan övervägas.
Vidare ska utredaren ta ställning till hur prövningsförfarandet ska
vara utformat. Det finns i dag en beslutsordning när det gäller uppskjuten villkorlig frigivning på grund av misskötsamhet. Det kan
övervägas om samma ordning är ändamålsenlig även för den prövning som nu avses. En annan ordning är att låta domstolen redan
vid domstillfället ha inflytande över frågan om frigivning. Även andra
ordningar kan övervägas. Frågor om möjligheten att överklaga eller
på något annat sätt få ett beslut omprövat bör också uppmärksammas.
Ordningen som ska övervägas innebär att bedömningar av risk
kommer att få betydelse för den villkorliga frigivningen i vissa fall.
Det finns andra sammanhang där bedömningar av risk för återfall i
brott utgör en viktig del av beslutsunderlaget. Ett exempel är om
rättspsykiatrisk vård ska förenas med särskild utskrivningsprövning. Ett annat är om fängelse på livstid ska omvandlas till tids-
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bestämt straff. Riskbedömningar sker också i samband med Kriminalvårdens beslut om särskilda villkor vid verkställighet av fängelsestraff. Utredaren ska ta ställning till hur behovet av underlag för
det nu aktuella ändamålet lämpligast kan tillgodoses.
Utredaren ska också ta ställning till om förändringar av tidpunkten
för villkorlig frigivning bör leda till ändringar av reglerna om prövotid
och övervakning efter villkorlig frigivning.
Sammanfattningsvis ska utredaren
• analysera och ta ställning till om risk för återfall i allvarlig brottslighet ska beaktas särskilt som skäl mot villkorlig frigivning,
• oavsett ställningstagande i sak föreslå hur en ordning där sådan
risk beaktas särskilt bör vara utformad, och
• lämna fullständiga författningsförslag.
Förstärkta möjligheter till återfallsförebyggande åtgärder
efter villkorlig frigivning
Övergången från anstalt till ett liv i frihet är en särskilt kritisk tidpunkt när det gäller risken för återfall i brott. Oavsett tidpunkt för
villkorlig frigivning måste det därför efter frigivningen finnas
åtgärder som syftar till att begränsa risken för återfall och bidrar till
återanpassning i samhället. Bestämmelserna om prövotid och övervakning fyller en viktig funktion i det avseendet. Genom dessa ges
förutsättningar för kontinuitet i de kontrollerande och stödjande
insatserna när anstaltsvistelsen upphör. Detta är möjligt bl.a. genom
att den frigivne kan meddelas särskilda föreskrifter om vad han eller
hon ska iaktta under prövotiden. En särskild föreskrift får avse t.ex.
vistelseort eller bostad under en viss tid, arbetsanställning eller vård
och behandling. En förutsättning är dock att det finns skäl att anta
att den frigivne behöver stöd av en sådan föreskrift för sin anpassning i samhället. Om den frigivne inte följer föreskrifterna kan det
ytterst leda till förverkande av villkorligt medgiven frihet med högst
15 dagar i taget.
När det gäller dömda där risken för återfall i allvarlig brottslighet bedöms vara hög, kan det övervägas om det finns behov av att
kunna meddela särskilda föreskrifter även i andra syften än vad som
i dag omfattas av regleringen. Det kan även övervägas om det finns
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behov av andra typer av särskilda föreskrifter eller åtgärder för att
därigenom att öka inslaget av kontroll och stöd till den frigivne i
syfte att minska återfallsrisken.
Mot den bakgrunden ska utredaren
• överväga om förutsättningarna för och innehållet i de särskilda
föreskrifter som kan meddelas under prövotiden efter villkorlig
frigivning bör förändras, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget
Utredaren ska hålla sig informerad om det arbete som bedrivs inom
Regeringskansliet och utredningsväsendet på det område som utredningen avser. Utredaren ska också följa arbetet med det uppdrag
som regeringen gett till Kriminalvården om förstärkta insatser i arbetet
med utslussning. (Ju2015/09899/KRIM).
Utredaren får även identifiera och ta upp andra frågor som anknyter till uppdraget.
Utredaren ska göra de internationella jämförelser som kan anses
relevanta. De nordiska ländernas regleringar bör särskilt uppmärksammas. Vidare ska Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen
beaktas.
Förslagens konsekvenser ska redovisas enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen.
Uppdraget ska redovisas senast den 18 april 2017.
(Justitiedepartementet)
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Brottsförebyggande effekter
av fängelsestraff
av Erik Grevholm

Inledning
I direktiven till utredningen förläggs frågan om eventuellt behov av
senarelagd villkorlig frigivning till sammanhanget samhällsskydd
och förhindrande av återfall i brott. Den mest omedelbara effekten
är i så fall att brott ska motverkas under själva den tid i fängelse
som annars skulle ha verkställts i frihet. Det är inte uttalat men kan
också finnas förhoppningar om att en längre tid av frihetsberövande
skulle ge återfallsförebyggande effekter även efter frigivningen.
Mot den bakgrunden är det relevant att ge en översikt av vad forskningen säger om brottsförebyggande effekter av frihetsberövande
genom fängelse och andra former av frihetsberövande reaktioner på
brott.
Sammanställningen inleds med några iakttagelser kring inkapacitering. Sedan görs en genomgång av forskningsresultaten om återfallsförebyggande effekter av frihetsberövande respektive icke-frihetsberövande straffreaktioner, samt om vad som är känt från forskningen om effekter av fängelsestraffens längd. Därefter kommenteras övergripande forskningen om effekter av behandling under
verkställigheter samt effekter av allmänprevention. Avslutningsvis
redovisas sammanfattande slutsatser.

Brottsförebyggande effekter av inkapacitering
En första fråga som det finns ett ganska definitivt svar på är om det
finns en omdelbar återfallsförebyggande effekt av frihetsberövande
under tiden som den pågår. Denna effekt benämns vanligtvis
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inkapaciteringseffekten. Svaret på frågan är inte i första hand forskningsbaserad utan bygger på enkla praktiska iakttagelser. I och med
att vissa dömda återfaller och att de frihetsberövade har begränsade
möjligheter att begå brott under inkapaciteringen, så finns det
uppenbarligen effekter av inkapacitering. Med logisk nödvändighet
är effekten på gruppen av inkapaciterade personer densamma som
återfallsnivån i gruppen skulle ha varit under motsvarande tid utan
inkapacitering. Hur stor den effekten är alltså beroende på hur
omfattande återfallsbrottsligheten annars skulle ha varit under den
här tiden. Här kan man titta på återfallsstatistik som exempelvis
indikerar att en vanlig återfallsnivå inom exempelvis 1 år efter frigivning från fängelsestraff är omkring 50 procent och att det för en
del av dem som återfaller handlar om flera fall av brottslighet. Till
saken hör att återfallsstatistiken endast visar den del av brottsligheten som blir upptäckt och hanterad som personen sedermera får
en straffreaktion för, vilket på det hela taget endast är för en liten
del av alla brott som begås.
Inkapaciteringseffekten kan dock vara tillfällig och behöver inte
vara giltig sett över längre tid. Även om den dömde genom inkapacitering förhindras att begå brott under exempelvis ytterligare ett år,
så friges den därefter och är då inte längre förhindrad att begå
brott. Sett i ett individuellt brottsofferperspektiv kan den ytterligare inkapaciteringen vara skillnaden mellan att drabbas eller att
inte drabbas av ett allvarligt brott. Men sett i ett generellt brottsofferperspektiv ger den ytterligare inkapciteringen ingen garanti mot
att utsattheten skjuts framåt i tid och kanske drabbar någon annan
person.
I forskningen har man också lyft fram att om den ökande
inkapaciteringen gäller en liten andel av alla dömda och därtill ett
litet tillskott av inkapaciterad tid (som rimligtvis i fallet med senarelagd villkorlig frigivning vid vissa allvarliga brott) blir den konstaterade effekten på generell samhällsnivå likaleds liten.1 Den forskning som finns tillgänglig tyder på att kraftiga effekter på samhällsnivå av inkapacitering (generellt lägre brottsnivåer i samhället än
det annars skulle vara) endast kan uppnås vid mycket omfattande
upptrappning av användningen av frihetsberövande reaktioner, som
1

Andersson, J. (1991). Kriminella karriärer och påföljdsval. Research Report No 35. Sociologiska Institutionen. Stockholms Universitet.
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i USA när man under relativt kort tid mångdubblade fångpopulationen.2
För man samman resultaten från forskningen med frågan om
senarelagd villkorlig frigivning kan man utgå från att det skulle bli
en viss direkt inkapaciteringseffekt och att ett antal enskilda personer inte skulle drabbas av allvarliga brott. Men det går inte att
utesluta att brotten endast så att säga skjuts fram i tiden och då
drabbar samma eller andra personer. Det kan vidare antas att effekten
blir liten i ett samhällsperspektiv, eftersom målgruppen av allt att
döma blir begränsad och likaså den ytterligare tiden i fängelse.

Återfallsförebyggande effekter efter frigivning
Forskningen om effekter av frihetsberövande
kontra icke-frihetsberövande straffreaktioner
En andra central fråga beträffande effekter av senarelagd villkorlig
frigivning är om en längre fängelsetid påverkar återfallsnivån. I
sammanhanget finns det dock en mer grundläggande fråga som det
forskats mer om och som föregår frågan om effekter av fängelsestraffens reella längd. Det är frågan om det överhuvudtaget finns en
återfallsförebyggande effekt av frihetsberövande straffreaktioner
jämfört med icke-frihetsberövande straffreaktioner. I Sverige är de
förra främst fängelse och de senare främst böter och frivårdspåföljder som skyddstillsyn och villkorlig dom.
I löpande kriminalstatistik över återfall i brott av det slag som
finns i Sverige framgår tydligt att återfallsnivån är högre efter fängelse än efter icke-frihetsberövande påföljder.3 I princip gäller att ju
mer ingripande reaktioner på brott, desto högre återfallsnivåer.
Men dessa resultat kan inte tolkas som att det är själva straffreaktionerna som påverkar tendensen till återfall. Skillnaderna kan bero
på att gärningspersoner med förhöjd risk för framtida brottslighet i
högre grad begår och döms för brott som leder till frihetsberövande
reaktioner som fängelsestraff, samt att dessa gärningspersoner

2

Blumstein, A. & Wallman, J. (2000). The Crime Drop in America. New York: Cambridge
University Press.
3
Brå (2015). Kriminalstatistik 2015. www.bra.se
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tidigare har fällts för brott vilket vägs in i påföljdsbestämningen
och gör att de i högre grad döms till frihetsberövande påföljder.
För att besvara frågan om straffreaktionernas betydelse för återfall i brott räcker det därför inte med att titta i kriminalstatistik,
utan det krävs ingående studier som förmår att renodla effekterna
av själva straffreaktionerna. Studier av detta slag innebär att man
genomför eller försöker efterlikna experiment där jämförbara grupper
får olika straffreaktioner. Erfarenheterna från forskningen är att de
är komplicerade att både få till stånd och genomföra. I enskilda
mindre länder som Sverige genomförs det sällan sådana studier. För
att få en tillförlitlig bild av kunskapsläget tittar forskare på resultat
från så många enskilda primärstudier som möjligt över en längre tid
och från många länder. Genom att systematiskt gå igenom den
samlade forskningen blir det en säkrare bild än genom att konsultera några enskilda studier eller många studier utan noggrann systematik.
I sådana systematiska kunskapsöversikter, som ibland även innehåller s.k. statistiska metananalyser, gör man det utifrån särskilda
protokoll och noggranna metodsteg, för att säkerställa att de
sammanlagda resultaten blir uttömmande och rättvisande. Det innebär att man gör en så kallad sekundärstudie som baseras på primärstudier. Ett annat sätt att uttrycka saken är att man forskar på forskning.
Det finns lite olika sätt att genomföra en systematisk kunskapsöversikt och även olika sätt att göra en statistisk metaanalys. De
nedan angivna delmomenten är dock exempel som översiktligt visar
hur det kan gå till, genom att forskarna:
• Specificerar frågeställningen som ska besvaras.
• Specificerar de metodologiska och andra kriterier som ska avgöra vilka primärstudier som ska inkluderas i analysen.
• Väljer ut och använder metoder för att hitta primärstudier som
kan belysa frågeställningen.
• Bedömer de funna studierna utifrån kriterierna, vilket ger en
uppsättning studier som inkluderas i analysen.
• Lyfter fram huvudresultaten om effekter från var och en av de
inkluderade studierna.
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• Selekterar ut de statistiskt mest högkvalitativa studierna av de
inkluderade studierna och använder dem i en statistik metaanalys.
• Till metaanalysen söker fram den empiriska grunddatan från
respektive studie och sammanställer det till ett nytt datamaterial.
• Använder det sammaställda datamaterialet för att på ett standardiserat sätt beräkna de enskilda effekterna och de sammantagna effekterna.
• Analyserar och bedömer de samlade resultaten.
För utredningens del vore det mest relevant om resultaten från
kunskapsöversikter gällde skiljelinjen mellan verkställighet av fängelse
i anstalt och i frihet, och då helst i en svensk kontext. Men de forskningsöversikter som finns tillgängliga drar i stället skiljelinjen mellan
frihetsberövande kontra icke-frihetsberövande och gör ingen analytisk åtskillnad mellan olika typer av frihetsberövande respektive
icke-frihetsberövande straffreaktioner. I sakens natur ligger också
att kunskapsöversikterna sammanställer resultat från olika delar av
världen, och att resultaten därmed är säkrare men samtidigt inte
nödvändigtvis giltiga i ett enskilt land som Sverige. Det är exempel
på begränsningar som gäller om man ska konsultera den säkraste
forskningen som finns tillgänglig.
Forskningsresultaten om effekter av frihetsberövande
kontra icke-frihetsberövande straffreaktioner
En av de mest centrala systematiska kunskapsöversikterna på det
nu aktuella området gjordes på just ovan angivna sätt. Den utfördes
av Villettaz m.fl. och publicerades av Brå 2014.4 Sökningarna och
bedömningarna resulterade i att knappt 40 primärstudier med effektmätningar inkluderades i kunskapsöversikten. Effektmätningarna var
olika starka, bland annat beroende på vilket metodologiskt upplägg
som använts.

4

Villettaz, P, Gillérion G. & Killias, M. (2014). The effects on re-offending of custodial versus
non-custodial sanctions. Brottsförebyggande rådet, Brå. (Även publicerad som Campbell
Collaboration review 2015.)
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Som så ofta är fallet i forskningssammanhang härrörde flertalet
av primärstudierna från USA och från den övriga anglosaxiska
delen av världen. I det här fallet handlar det om omkring tvåtredjedelar av studierna. Inga av primärstudierna gällde förhållanden i Sydamerika, Asien eller Afrika. Ungefär en tredjedel av studierna härrörde från Europa, varav fyra genomförts i en nordisk
kontext. I två fall rör det sig om studier om förhållanden i Sverige5 6, i
ett fall om förhållanden i Danmark7 och i ett fall om förhållanden i
Finland8. Samtliga dessa fyra studier var av den svagaste metodologiska typen som fick ingå i översikten.
I forskningssammanhang tillmäts effektmätningar med starka
metodupplägg större betydelse än andra mätningar. Därför vägde
en delanalys med de fyra starkaste mätningarna särskilt tungt. Den
delanalysen visade ingen statistiskt signifikant skillnad i återfall i
brott efter frihetsberövande reaktioner på brott jämfört med efter
icke-frihetsberövande reaktioner. Det fanns visserligen en viss lutning i resultaten i riktning mot att frihetsberövande reaktioner
skulle följas av något högre återfall, men det var en helt svag tendens och den blev inte statistiskt säkerställd varken i de enskilda
analyserna eller sammantaget.
I den statistiska analysen ingick även åtta mätningar som metodologiskt var svagare än de fyra ovan kommenterade. Sammantaget
och i alla enskilda mätningar utom en framträdde här en signifikant
effektskillnad, i riktning mot högre återfall efter frihetsberövande
reaktioner jämfört med efter icke-frihetsberövande reaktioner. Den
här delanalysen har fördelen att den bygger på fler enskilda mätningar med data om ännu fler dömda. Nackdelen är förstås att den
bygger på resultat från studier med svagare metoder än i den inledande delanalysen.
Därutöver analyserades ett 20-tal primärstudier av ytterligare
lägre metodologiskt styrka (där de fyra nordiska studierna ingick).
Av dessa visade cirka hälften på högre återfall efter frihets5

Börjesson, B. (1966). Om påföljders verkningar. En undersökning av prognosen för unga
lagöverträdare efter olika slag av behandling. Almqvist & Wiksell, Stockholm.
6
Bondesson, U. V. (1994). Alternatives to imprisonment: intentions and reality. Transaction
Publisher/Westview Press. London/boulder (2nd edition 2002).
7
Brennan, P.A. & Mednick, S. A. (1994). Learning theory approach to the deterrence of criminal recidivism. Journal of Abnormal Psychology 103/3, 430–440.
8
Muiluvuori, M-L. (2001). Recidivism among people sentenced to community service in Finland.
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2/1, 72–82.
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berövande reaktioner och cirka hälften på lägre eller oförändrat återfall efter sådana reaktioner.
Vad innebär då dessa resultat? I den refererade rapporten tog
författarna inte slutgiltig ställning, men använde formuleringar som
framför allt lyfte fram att resultatbilden är osäker och att eventuella
effekter troligtvis är svaga, samt det faktum att de starkaste studierna inte påvisade några säkerställda skillnader.
En annan framstående och än mer uppmärskammad sekundärstudie på området publicerades 2009 av Nagin m.fl.9 Tillvägagångssättet och den fokuserade tidsperioden var här något annorlunda.
Men av stor betydelse är att resultaten i stora delar gick åt samma
håll. Slutsatsen i studien är att de bästa primärstudierna under flera
årtionden sammantaget inte visar på någon återfallsförebyggande
effekt av frihetsberövande straffreaktioner jämfört med andra reaktioner, men att det finns en viss tendens till negativ effekt av frihetsberövande.
Forskningsresultaten om betydelsen av längden på strafftiden
Resultaten om de återfallsförebyggande effekterna av frihetsberövande straffreaktioner är i sin tur avgörande för frågan om
fängelsetidens längd kan påverka nivån på återfall i brott. På logiska
grunder är det svårt att argumentera för att längden på tiden i
fängelse skulle kunna påverka återfallsnivån, om inte de frihetsberövande straffen i sig har sådana effekter. Och några sådana återfallsminskande effekter finns alltså inte enligt de centrala kunskapsöversikterna.
Det finns inte några centrala kunskapsöversikter som har frågan
om fängelsetidens längd och effekten på återfall i brott som huvudfokus. Men i den ovan refererade studien av Nagin m.fl. (2009)
uppmärksammades frågan och det drogs slutsatser av det forskningsunderlag som fanns tillgängligt. Beskedet var att det de enskilda studier som gjorts inte sammantaget tyder på att fängelsetidens längd har någon positiv effekt på återfall i brott.

9

Nagin, D.S, Cullen, F.T. & Lero Jonson, C. (2009). Imprisonment and Reoffending. Crime
and Justice, Vol. 28, No. 1, (115–200). The University of Chicago Press.
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Andra preventiva effekter i sammanhanget
Forskningsresultaten om effekter av behandling under verkställigheter
Beträffande individualpreventiva effekter kan det vara värt att omnämna ett annat område där det finns relativt mycket resultat och
även en del positiva sådana. Det gäller olika former av behandlingsinriktade insatser under verkställigheter. Flera sekundärstudier
visar att olika typer av behandlingar kan ge minskningar av återfallsnivåerna, även om resultaten i flertalet fall är dels svaga, dels
osäkra. Exemplen gäller bland annat programverksamheter under
olika typer av påföljder för män som begått våldsbrott10, drogavvänjande behandling under frihetsberövande11, programverksamhet för frihetsberövade ungdomar som begått allvarliga våldsbrott12
och kognitiv beteendebehandling av unga på institution13. Men det
finns också behandlingar som inte visat sig ge återfallsminskningar,
exempelvis program för att få frivårdsklienter i arbete14. Sammanfattningsvis har forskningen utifrån praktiska försök visat att vissa
typer av behandling – rätt utförda för rätt personer – kan minska
återfallsrisken. Återfallsminskningen är då i storleksordningen några
procentenheter. Ett problem som brukar framföras när det gäller
behandling under verkställighet av fängelse är att tiden kan vara för
knapp för att få till stånd och genomföra verkningsfulla behandlingsinsatser. Men då handlar det om förutsättningarna vid korta
fängelsestraff och inte vid relativt långa fängelsestraff, som vid de
nu aktuella allvarliga formerna av brott.

10

Jolliffe, D. & Farrington D. P. (2009). Effectiveness of Interventions with Adult Male
Violent Offenders. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, Fritzes.
Mitchell, O, Wilson, D & MacKenzie, D. (2012). The Effectiveness of Incarceration Based
Drug Treatment on Criminal Behavior. Campbell Systematic Reviews 2012:18.
12
Garrido, V. & Morales, L. A. (2007). Serious (violent or chronic) Juvenile Offenders:
A Systematic Review of Treatment Effectiveness in Secure Corrections. Campbell Systematic
Reviews 2007:7.
13
Carpelan m.fl. (2008). Insatser för unga lagöverträdare. En systematisk sammanställning av
översikter om effekter på återfall i kriminalitet. Institutet för utveckling av metoder i socialt
arbete, Socialstyrelsen.
14
Visher, C, Winterfield, L. & Coggeshall, M. (2006). Systematic Review of Non Custodial
Employment Programs: Impact on Recidivism Rates on Ex-Offenders. Campbell Systematic
Reviews 2006:1.
11
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Forskningen om allmänpreventiva effekter
Den preventiva effekt som är i fokus i den här utredningen är alltså
dels inkapaciteringseffekten och dels den individualpreventiva
effekten på återfall i brott efter frigivning vid senarelagd villkorlig
frigivning. Översiktligt har också resultaten om effekter av behandling kommenterats. Därutöver finns det framför allt ett effektområde som uppmärksammats i forskningen. Det gäller den allmänpreventiva effekten av frihetberövande straffreaktioner och i
det sammanhanget även av längden på straffen eller verkställigheterna. Med allmänprevention avses här den preventiva funktion
som antas kunna påverka individerna i ett samhälle redan innan de
begått ett brott. Allmänpreventionen verkar således inte på en person genom att han eller hon blir föremål för någon form av åtgärd,
utan genom att personen förmodar att han eller hon skulle kunna
bli det. Kort och sammanfattningsvis innebär resultaten i de befintliga
sekundärstudierna att det inte finns något starkt stöd för allmänpreventiva effekter av frihetsberövande reaktioner, om det inte är
frågan om mycket långtgående förlängningar av strafftiderna som då
man i vissa stater i USA har infört mycket kraftig straffupptrappning
vid återfall i brott.15

Slutsatser utifrån forskningsresultaten
Den här sammanställningen bygger främst på resultaten från befintliga
kunskapsöversikter och andra typer av sekundärstudier som i sin
tur sammanför forskning från flera decennier. Det pågår alltid viss
metodutveckling i forskningen som kan komma att ge nya resultat
som påverkar den sammantagna bilden. Exempelvis har forskare på
senare tid lyft fram olika möjligheter med särskilda metodologiska
tillvägagångssätt16, men dessa har ännu inte förändrat den befintliga
kunskapsbilden. De forskningsresultat som redovisats gör det möjligt att dra några slutsatser om vad som kan förväntas i termer av
brottsförebyggande effekter av ökad användning av verkställighet
15

Nagin, S.D. (2013). Deterrence in the Twenty-first Century: A Review of the Evidence.
Research Showcase, Carnegie Mellon University.
Se exempelvis Priks, M. (2015). Verksamma insatser mot brott. En ESO-rapport om orsak
och verkan. Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:4. Regeringskansliet.
16
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av straff i fängelse, exempelvis genom tillämpning av senarelagd
villkorlig frigivning. I sammanfattning indikerar allmänna iakttagelser och framför allt forskningsresultat att:
• I de enskilda fallen finns det med logiskt nödvändighet en
brottsförebyggande effekt av inkapacitering om personer under
en tid verkställer straffet i fängelse i stället för i frihet, fast
begränsat till den tiden. Det skulle förhindra fall av utsatthet för
brott, men det kan inte uteslutas att brotten så att säga senareläggs och att enskilda i alla fall kommer att utsättas fast i ett
senare skede. Forskningen visar att effekterna på samhällsnivå
ofta blir små så vida det inte handlar om breda tillämpningsområden och avsevärda strafftidsökningar, vilket inte nu är aktuellt när det gäller frågan om senareläggning av villkorlig frigivning.
• För att en förlängning av verkställigheten i fängelse ska kunna
ge återfallsförebyggande effekt även efter frigivning, bör det
rimligtvis kunna påvisas att verkställighet i fängelse i sig är verkningsfullt. Den bästa forskningen i världen sammantaget har
dock inte visat att frihetsberövande straffreaktioner ger återfallsförebyggande effekter. I den utsträckning som det finns tendenser i resultaten är det snarare i motsatt riktning, det vill säga
att frihetsberövande reaktioner kan ge något högre återfall i brott
än icke-frihetsberövande verkställigheter.
• Det finns en knapphet av säkerställd forskning om effekter av
specifikt längden på verkställighetstiden i fängelse. De viktigaste
slutsatserna som framförts i forskningen är dock att längden på
tiden i fängelse inte tycks kunna ha någon positiv återfallsförebyggande effekt jämfört med verkställigheter i frihet.
• Därutöver finns det forskningsresultat som ger exempel på att
behandlingsinsatser av lite olika slag under verkställigheterna kan
ge positiva effekter på återfallsnivåerna, även om det ofta handlar
om små effekter.
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Kronologisk förteckning

1. För Sveriges landsbygder
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. N.

20. Tillträde för nybörjare – ett öppnare
och enklare system för tillträde till
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2. Kraftsamling för framtidens energi. M.

21. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för
vård och omsorg om äldre personer.
Del 1 och 2. S.

3. Karens för statsråd och statssekreterare.
Fi.
4. För en god och jämlik hälsa.
En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket. S.

22. Från värdekedja till värdecykel – så får
Sverige en mer cirkulär ekonomi. M.

5. Svensk social trygghet i en
globaliserad värld. Del 1 och 2. S.

24. Ett arbetsliv i förändring – hur
påverkas ansvaret för arbetsmiljön? A.

6. Se barnet! Ju.

25. Samlad kunskap – stärkt
handläggning. S.

7. Straffprocessens ramar och
domstolens beslutsunderlag
i brottmål – en bättre hantering av
stora mål. Ju.
8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017.
Kärnavfallet – en fråga i ständig
förändring. M.
9. Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. U.
10. Ny ordning för att främja god sed
och hantera oredlighet i forskning. U.
11. Vägskatt. Volym 1 och 2. Fi.
12. Att ta emot människor på flykt.
Sverige hösten 2015. Ju.
13. Finansiering av infrastruktur med
privat kapital? Fi.
14. Migrationsärenden
vid utlandsmyndigheterna. Ju.
15. Kvalitet och säkerhet
på apoteksmarknaden. S.
16. Sverige i Afghanistan 2002–2014. UD.
17.		Om oskuldspresumtionen och rätten att
närvara vid rättegången. Genomförande
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Ju.

23. digitalforvaltning.nu. Fi.

26. Delningsekonomi. På användarnas
villkor. Fi.
27. Vissa frågor inom fastighets- och
stämpelskatteområdet. Fi.
28. Ett nationellt centrum för kunskap
om och utvärdering av arbetsmiljö. A.
29. Brottsdatalag. Ju
30. En omreglerad spelmarknad.
Del 1 och 2. Fi.
31. Stärkt konsumentskydd
på bostadsrättsmarknaden. Ju.
32. Substitution i Centrum
– stärkt konkurrenskraft med
kemikaliesmarta lösningar. M.
33. Stärkt ställning för hyresgäster. Ju.
34. Ekologisk kompensation – Åtgärder
för att motverka nettoförluster av
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av
markexploatering tillgodoses. M.
35. Samling för skolan. Nationell strategi
för kunskap och likvärdighet. U.

18. En nationell strategi för validering. U.

36. Informationssäkerhet för samhälls
viktiga och digitala tjänster. Ju.

19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen
mot fördjupad lokal samverkan
för unga arbetslösa. A.

37. Kvalificerad välfärdsbrottslighet
– förebygga, förhindra, upptäcka och
beivra. Ju.

38. Kvalitet i välfärden – bättre
upphandling och uppföljning. Fi.

60. Nästa steg? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik. Ku.

39. Ny dataskyddslag. Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskydds
förordning. Ju.

61. Villkorlig frigivning – förstärkta
åtgärder mot återfall i brott. Ju.

40. För dig och för alla. S.
41. Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. Ju.
42. Vem har ansvaret? M.
43. På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet
och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. S.
44. Entreprenad, fjärrundervisning
och distansundervisning. U.
45. Ny lag om företagshemligheter. Ju.
46. Stärkt ordning och säkerhet i domstol.
Ju.
47. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik
hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete
för en god och jämlik hälsa. S.
48. Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Förutsättningar för en lärande hälsooch sjukvård. S.
49. EU:s dataskyddsförordning
och utbildningsområdet. U.
50. Personuppgiftsbehandling
för forskningsändamål. U.
51. Utbildning, undervisning och ledning
– reformvård till stöd för en bättre
skola. U.
52. Så stärker vi den personliga
integriteten. Ju.
53. God och nära vård. En gemensam
färdplan och målbild. S.
54. Fler nyanlända elever ska uppnå
behörighet till gymnasiet. U.
55. En ny kamerabevakningslag. Ju.
56. Jakten på den perfekta ersättnings
modellen. Vad händer med med
arbetarnas handlingsutrymme? Fi.
57. Lag om flygpassageraruppgifter
i brottsbekämpningen. Ju.
58. Amerikansk inresekontroll vid utresa
från Sverige – så kan avtalen genomföras. Ju.
59. Reglering av alkoglass m.fl. produkter.
S.
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Till statsrådet och chefen
för Socialdepartementet

Genom beslut den 16 juni 2016 bemyndigade regeringen statsrådet
Annika Strandhäll att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
analysera konsekvenserna av EU:s s.k. dataskyddsförordning för
behandlingen av personuppgifter inom Socialdepartementets verksamhetsområde och föreslå författningsändringar till följd av dataskyddsförordningen. Från och med samma dag förordnade Annika Strandhäll
ordföranden i Arbetsdomstolen Sören Öman som särskild utredare.
Som sakkunniga i utredningen förordnades den 19 september 2016
departementssekreteraren Niclas Fogelström (Socialdepartementet),
ämnesrådet Jimmy Järvenpää (Socialdepartementet), kanslirådet
tidigare departementssekreteraren Caroline Nilsson (Socialdepartementet) och departementssekreteraren Annika Remaeus (Socialdepartementet). Som experter förordnades samma dag chefen
Peter Andrén (Försäkringskassan), chefsjuristen Catarina Eklundh
Ahlgren (Inspektionen för socialförsäkringen), chefsjuristen
Anette Enberg (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd), biträdande chefsjuristen Bo Granath (Folkhälsomyndigheten), juristen Ulrika Holfelt (Inspektionen för vård och omsorg),
avdelningsdirektören Suzanne Isberg (Datainspektionen), juristen
Ulrika Marusarz (Socialstyrelsen), stabschefen och chefsjuristen
Karin Nylén (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) och juristen
Anne Vilval (Pensionsmyndigheten).
Som sekreterare i utredningen har arbetat verksjuristen Hélène
Runsten från och med den 8 augusti 2016 och hovrättsassessorn
Jonna Wiborn från och med den 1 september 2016. Jur. stud. Ebba
Hagelroth har kontrollerat hänvisningarna i betänkandet.

Utredningen (S 2016:05) har antagit namnet Socialdataskyddsutredningen.
Härmed får utredningen överlämna betänkandet Dataskydd inom
Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s
dataskyddsförordning.
Utredningsarbetet fortsätter enligt tilläggsdirektiven dir. 2017:67.
Stockholm i augusti 2017
Sören Öman

/Hélène Runsten
Jonna Wiborn
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EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018
och ersätter då personuppgiftslagen. Utredningen har inför det sett
över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredningens målsättning, eller utgångspunkt, har varit
att den behandling av personuppgifter som är laglig i dag ska kunna
fortsätta. Den målsättningen har uppnåtts efter en ingående analys
av både dataskyddsförordningen och registerförfattningarna. Utredningens förslag, som i huvudsak är av författningsteknisk karaktär,
inskränker alltså inte nuvarande möjligheter att behandla personuppgifter, med det undantaget att en nödvändig s.k. skyddsåtgärd
föreslås införas i läkemedelsförordningen. Å andra sidan föreslås inte
heller författningsstöd för sådan behandling som inte är laglig i dag.
Dataskyddsförordningen
EU har beslutat om en förordning – den s.k. dataskyddsförordningen
– som utgör en ny generell reglering för behandling av personuppgifter inom EU. Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas
den 25 maj 2018 och vid samma tidpunkt kommer personuppgiftslagen att upphävas. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig
och dess bestämmelser är tvingande. Nationell lagstiftning på området
kommer därför endast att komplettera dataskyddsförordningen i den
utsträckningen det är möjligt att göra undantag eller förtydliganden
i förhållande till dataskyddsförordningen.
Dataskyddsutredningen har föreslagit en ny lag – dataskyddslagen – som, om förslaget leder till lagstiftning, kommer att innehålla bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen på
en generell nivå.
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Det har sedan över ett år tillbaka dessutom pågått ett omfattande arbete med att anpassa befintliga registerförfattningar till dataskyddsförordningen. Registerförfattningarna kommer att komplettera
dataskyddsförordningen på verksamhetsspecifik nivå. Den föreslagna dataskyddslagen kommer att vara subsidiär i förhållande till
registerförfattningarna och är tillämplig i verksamheter som omfattas av en särskild registerförfattning endast om inget annat följer
av registerförfattningen eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av den.
Socialdataskyddsutredningen har haft i uppdrag att analysera vilka
konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om behandling
av personuppgifter inom Socialdepartementets verksamhetsområde
samt föreslå behövliga och lämpliga anpassningar av författningar
inom verksamhetsområdet till följd av den nya förordningen.
I det följande sammanfattas de viktigaste bedömningarna och
förslagen i betänkandet.
Utgångspunkter för översynen
En utgångspunkt för utredningen har varit att de personuppgiftsansvariga ska kunna fortsätta att behandla personuppgifter på samma
sätt som de får i dag. Det innebär att översynen har inriktats på att
undersöka om behandling som i dag är laglig kommer att kunna ske
när dataskyddsförordningen ska tillämpas.
Konsekvenser för verksamheter
som inte har en registerförfattning
När personuppgiftslagen upphävs försvinner möjligheten att behandla personuppgifter med stöd av den s.k. missbruksregeln (5 a §
personuppgiftslagen). Någon motsvarande regel finns inte i dataskyddsförordningen.
Offentliga myndigheter får enligt dataskyddsförordningen inte
behandla personuppgifter med stöd av en intresseavvägning när de
fullgör sina arbetsuppgifter, vilket lär innefatta de arbetsuppgifter
de utför inom den myndighetsspecifika verksamheten. Möjligheterna för myndigheter att behandla personuppgifter med stöd av en
intresseavvägning minskar därmed.
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Det har inte framkommit att några myndigheter eller verksamheter inom Socialdepartementets verksamhetsområde som inte har
en registerförfattning behöver kompletterande föreskrifter till följd
av att personuppgiftslagen upphävs och dataskyddsförordningen
börjar tillämpas.
Utredningen har dock genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att
utreda behovet av en särskild författning med bestämmelser om behandling av personuppgifter för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Det uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2018.
Nationella bestämmelser för att anpassa tillämpningen
av bestämmelserna i dataskyddsförordningen
Medlemsstaternas nationella lagstiftning får enligt artikel 6.2 och
6.3 i dataskyddsförordningen innehålla mer specifika bestämmelser
för att anpassa tillämpningen av dataskyddsförordningen för såväl
myndigheter som enskilda när det gäller behandling av personuppgifter som är tillåten enligt artikel 6.1 c eller e. Det innebär att
det är möjligt att i registerförfattningarna närmare reglera förutsättningarna för behandling när behandlingen är nödvändig
• för att fullgöra en rättslig förpliktelse,
• för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse, eller
• för att utföra en arbetsuppgift som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Därutöver hindrar dataskyddsförordningen inte att medlemsstaterna
i nationell rätt inför mer restriktiva bestämmelser än enligt dataskyddsförordningen för sina egna myndigheters behandling av personuppgifter eller ålägger dem utökade skyldigheter.
Registerförfattningarnas tillämpningsområde
Nationell lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen kan
ha både ett vidare och ett snävare tillämpningsområde än dataskyddsförordningen. Bestämmelser om registerförfattningars tillämpningsområde behöver därför i regel inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen. Patientdatalagen, lagen om behandling av per29
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sonuppgifter inom socialtjänsten och den tillhörande förordningen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten omfattar
dock viss behandling av personuppgifter som syftar till att verkställa straffrättsliga påföljder, såsom rättspsykiatrisk vård och ungdomsvård. Sådan behandling omfattas inte av dataskyddsförordningen utan av det nya dataskyddsdirektivet som i Sverige föreslås
bli genomfört genom en ny brottsdatalag. Utredningen föreslår
därför att lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och den tillhörande förordningen inte ska gälla vid sådan
behandling av personuppgifter som omfattas av den föreslagna
brottsdatalagen. Patientdatalagen föreslås däremot gälla utöver den
föreslagna brottsdatalagen vid behandling av personuppgifter inom
rättspsykiatrisk vård.
Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Ändamål
Behandling av personuppgifter är laglig enligt dataskyddsförordningen endast om och i den mån åtminstone ett av villkoren i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen är uppfyllt. Villkoren i artikel 6.1
i dataskyddsförordningen är i huvudsak desamma som anges i artikel 7 i dataskyddsdirektivet och 10 § personuppgiftslagen.
I registerförfattningar anges ofta de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas. Utredningen har konstaterat att de ändamål som anges i de registerförfattningar som setts över grundar sig
på rättsliga förpliktelser eller arbetsuppgifter av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning. Ändamålen har därmed stöd
i dataskyddsförordningen och kan behållas.
Nya krav på den rättsliga grunden
Det har i och med dataskyddsförordningen tillkommit vissa nya
krav på de rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter.
När det gäller behandling som är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller
utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning måste grunden fastställas i nationell rätt eller
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EU-rätt. Vidare måste syftet med behandling som sker på den
grunden att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
fastställas i den rättsliga grunden. I fråga om behandling för att
utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning gäller i stället att syftet med behandlingen ska
vara nödvändigt för ändamålet. Den författning eller det beslut som
utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för
att uppfylla en rättslig förpliktelse eller utföra en arbetsuppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning måste slutligen också uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima mål som eftersträvas.
Myndighetsutövning måste alltid ha stöd i författning och rättsliga förpliktelser är till sin natur sådana förpliktelser som redan
framgår av eller meddelas med stöd av gällande rätt. Arbetsuppgifter
av allmänt intresse härrör från uppdrag och åligganden som framgår
av olika verksamhetsorienterade författningar eller regeringsbeslut.
Är den rättsliga grunden inte fastställd i annan författning, är den
dessutom i vart fall fastställd genom registerförfattningens ändamålsbestämmelser. Utredningen bedömer därför att kravet på att
grunden ska vara fastställd genomgående är uppfyllt.
Syftet med en behandling av personuppgifter med anledning av
en rättslig förpliktelse kan enligt utredningens bedömning framgå
av en registerförfattning eller av exempelvis den författning som
reglerar själva verksamheten. För arbetsuppgifter av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning får det förutsättas att tidigare bedömningar av lagligt stöd för behandling av personuppgifter
även innefattat ett ställningstagande till att syftet med behandlingen
för det aktuella ändamålet också är nödvändigt för ändamålet.
Även kravet på att den författning eller det beslut som utgör
den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter måste uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det
legitima mål som eftersträvas får anses vara uppfyllt genom tidigare
ställningstaganden.
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Samtycke
Samtycke utgör enligt både dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen en rättslig grund för behandling av personuppgifter.
Utredningen har funnit att bestämmelser i registerförfattningar
som tilldelar den registrerades samtycke betydelse kan behållas.
Finalitetsprincipen
Utredningens utgångspunkt är att i den mån det är möjligt behålla
de möjligheter att behandla personuppgifter som myndigheter och
vissa enskilda aktörer har i dagsläget. Det krävs därför att det är
tydligt att de uppräknade ändamålen i registerförfattningarna inte
är uttömmande när så har gällt tidigare. Utredningen behåller därför
i sina förslag bestämmelser i registerförfattningar med innebörden
att personuppgifter, som behandlas för i författningen uttryckligen
angivna ändamål, får behandlas också för andra ändamål när det
inte strider mot finalitetsprincipen.
Känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser
Nya kategorier av känsliga personuppgifter
Det har i dataskyddsförordningen tillkommit några nya kategorier
av känsliga personuppgifter – genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om
sexuell läggning. Att nya kategorier lagts till de befintliga innebär
att det kommer att vara fler uppgifter som kategoriseras som känsliga och som därmed omfattas av artikel 9 i dataskyddsförordningen.
Eftersom huvudregeln enligt artikel 9.1 är att det är förbjudet att
behandla känsliga personuppgifter, måste något av undantagen i
artikel 9.2 vara tillämpligt för att behandling av sådana uppgifter
ska vara tillåten.
Bestämmelser i särskilda registerförfattningar som tillåter att
alla kategorier av känsliga personuppgifter enligt nuvarande definition får behandlas bör avse alla känsliga personuppgifter enligt den
utvidgade definitionen i dataskyddsförordningen. Bestämmelser
som endast tillåter behandling av någon eller några av kategorierna
av känsliga personuppgifter enligt nuvarande definition bör där32
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emot som utgångspunkt inte utvidgas till att omfatta även de nya
kategorierna av känsliga personuppgifter. Utredningen har dock i
två fall, när det gäller patientdatalagen och läkemedelsförordningen,
föreslagit förtydliganden som innebär att viss behandling av de
nytillkomna kategorierna av känsliga personuppgifter ska vara tillåten
även i fortsättningen. Detta eftersom det bedömts nödvändigt för en
ändamålsenlig behandling av personuppgifter i de aktuella verksamheterna.
Tillåten behandling av känsliga personuppgifter
Utredningen bedömer att bestämmelser i registerförfattningar som
tillåter behandling av känsliga personuppgifter med stöd av ett viktigt allmänt intresse enligt artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet är förenliga med artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen. I ett fall, när det
gäller läkemedelsförordningen, har dock regleringen inte bedömts
leva upp till det nya kravet på att det ska finnas bestämmelser om
lämpliga skyddsåtgärder i den nationella lagstiftningen. Utredningen
har därför föreslagit en begränsning som innebär att behandling av
de där aktuella personuppgifterna endast får ske för angivna ändamål.
Viss behandling av känsliga personuppgifter – enligt lagen om
blodsäkerhet, lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt lagen om register över
nationella vaccinationsprogram – som tidigare tillåtits med stöd av
ett viktigt allmänt intresse enligt artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet
har utredningen bedömt vara tillåten med stöd av det s.k. folkhälsoundantaget i artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen.
Även bestämmelser i registerförfattningar som tillåter behandling av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvården samt
inom social omsorg, såsom socialtjänst, är förenliga med dataskyddsförordningen. Sådana bestämmelser bör dock kompletteras med en
bestämmelse som påminner om det nya kravet enligt artikel 9.3 i
dataskyddsförordningen på att känsliga personuppgifter endast får
behandlas av eller under ansvar av den som omfattas av tystnadsplikt.
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Uppgifter om lagöverträdelser
Nuvarande bestämmelser i registerförfattningarna om uppgifter om
lagöverträdelser omfattar, utöver vad som gäller enligt dataskyddsförordningen, även uppgifter om friande brottmålsdomar och administrativa frihetsberövanden och innebär oftast restriktioner för
behandlingen. Att dessa uppgifter, som omfattas av motsvarande
bestämmelse i dataskyddsdirektivet, inte omfattas av dataskyddsförordningens reglering gör det möjligt att ta bort sådana restriktioner. Det är dock enligt utredningens mening svårt att se varför
myndigheter och enskilda skulle få behandla sådana kategorier av
personuppgifter i större utsträckning än de hittills har bedömts ha
behov av bara därför att dataskyddsförordningen gör det möjligt.
Med stöd av möjligheten att införa nationella bestämmelser för att
anpassa tillämpningen av bestämmelserna i dataskyddsförordningen
bör även de begränsningar för uppgifter om lagöverträdelser som
inte omfattas av artikel 10 i dataskyddsförordningen behållas.
Personnummer
Bestämmelser om att personnummer får registreras, t.ex. i en databas, eller att (bara) personnummer får användas som sökbegrepp
vid vissa sökningar kan enligt utredningens mening inte i sig anses
ställa upp några särskilda villkor för behandlingen av personnummer enligt artikel 87 i dataskyddsförordningen. Det behöver därför
inte iakttas några sådana lämpliga skyddsåtgärder som krävs enligt
samma artikel. Skulle sådana bestämmelser trots allt anses ställa
upp särskilda villkor, är de bestämmelser som redan finns i registerförfattningarna att anse som lämpliga skyddsåtgärder.
Överföring till tredjeland
Dataskyddsförordningens bestämmelser om överföring till tredjeland är direkt tillämpliga och medför inte något behov av nationella
bestämmelser som tillåter överföring av personuppgifter till tredjeland. En nationell bestämmelse om att överföring av personuppgifter
till tredjeland i en viss situation är tillåten har dock en klargörande
verkan och får anses vara en sådan mer specifik, eller särskild,
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bestämmelse som det är tillåtet att ha i nationell rätt för att reglera
behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en
arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Bestämmelserna i registerförfattningarna som anger när
överföring av personuppgifter till tredjeland är tillåten har bedömts
förenliga med dataskyddsförordningen och behöver därför inte
ändras.
Rättigheter och skyldigheter
Nya rättigheter och skyldigheter
Det är utredningens övergripande bedömning att de nya rättigheter
för registrerade och de nya skyldigheter för personuppgiftsansvariga som dataskyddsförordningen medför normalt sett inte kan
anses så betungande för de personuppgiftsansvariga att det med fog
kan sägas vara nödvändigt och proportionerligt att begränsa dem
ens vid behandling av personuppgifter som rör viktiga mål av generellt allmänt intresse. Utredningens utgångspunkt är därför att det
inte bör finnas begränsningar i registerförfattningarna som innebär
att de registrerade inte får mera rättigheter än i dag trots att nya
rättigheter följer av dataskyddsförordningen.
Rätt att göra invändningar
Den registrerade ska, enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen,
av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha
rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på allmänt
intresse, myndighetsutövning eller en intresseavvägning.
Flera registerförfattningar innehåller bestämmelser som begränsar
rätten att göra invändningar. Utredningen har i fråga om sådana bestämmelser gjort en prövning av om begränsningen är tillåten enligt
den undantagsmöjlighet som anges i artikel 23.1 i dataskyddsförordningen i förhållande till varje enskild registerförfattning. Prövningarna har lett till slutsatsen att det även fortsättningsvis är tillåtet att
begränsa rätten att göra invändningar på det sätt som skett.
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Information till registrerade
Bestämmelser i registerförfattningar om att den information som
ska lämnas till registrerade ska innehålla fler upplysningar än vad
som följer av dataskyddsförordningen kan och bör behållas om
skyldigheten avser myndigheter eller den ursprungliga behandlingen grundas på att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig
förpliktelse eller för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Krav på information till registrerade som motsvarar krav
som finns i dataskyddsförordningen bör tas bort. Bestämmelserna
bör kompletteras med en upplysning om att information även ska
lämnas enligt dataskyddsförordningen.
Rättelse
Dataskyddsförordningens bestämmelser om rättelse, radering och
begränsning av behandling är direkt tillämpliga. Bestämmelser i
registerförfattningar med hänvisningar till bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse bör således upphävas och inte ersättas av
hänvisningar till dataskyddsförordningen.
Automatiserade beslut
Utredningen bedömer att artikel 22.1 i dataskyddsförordningen
omfattar enbart beslut som grundas på automatiserad behandling
och inkluderar profilering. I den mån det inom Socialdepartementets verksamhetsområde förekommer sådana beslut, krävs att något
av de undantag som anges i artikel 22.2 i dataskyddsförordningen är
tillämpligt. Vanligare är dock att beslut fattas genom automatiserad
behandling utan att det inkluderar profilering. Sådana beslut omfattas enligt utredningens tolkning inte av artikel 22 i dataskyddsförordningen, och dataskyddsförordningen ställer inte heller i övrigt
några krav på att sådant beslutsfattande ska regleras särskilt.
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Säkerhetsåtgärder
Bestämmelser om säkerhetsåtgärder/skyddsåtgärder som finns i
registerförfattningar är enligt utredningens bedömning sådana mer
specifika, eller särskilda, bestämmelser som det är tillåtet att ha i
nationell rätt för att reglera behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som
ett led i myndighetsutövning. Myndigheter kan vidare genom
nationell lag åläggas krav på säkerhetsåtgärder utan hinder av dataskyddsförordningen. Vid viss behandling av känsliga personuppgifter krävs det dessutom att skyddsåtgärder regleras i nationell
rätt. Så är fallet även vid behandling av uppgifter om lagöverträdelser som inte utförs under kontroll av en myndighet.
Gallring
Bestämmelser i registerförfattningar om gallring och bevarande och
bemyndiganden att meddela föreskrifter om bevarande kan behållas
under förutsättning att den ursprungliga behandlingen grundar sig
på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning eller därför att bestämmelserna
endast avser myndigheters behandling av personuppgifter.
Formuleringar i registerförfattningarna om bevarande av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål bör
dock ändras till att avse arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål
i enlighet med formuleringen i dataskyddsförordningen. Enligt utredningens bedömning innebär omformuleringen inte någon skillnad
i sak.
Tillsyn
Av Dataskyddsutredningens förslag till dataskyddslag framgår att
tillsynsmyndighetens befogenheter enligt dataskyddsförordningen
ska gälla även vid tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i
dataskyddslagen och andra författningar som kompletterar dataskyddsförordningen. Det behövs därför inte några särskilda be-
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stämmelser om tillsyn i de registerförfattningar som omfattas av
översynen.
Sanktioner
Skadestånd
Bestämmelserna i dataskyddsförordningen om skadestånd är direkt
tillämpliga även på sådan behandling av personuppgifter som omfattas av en registerförfattnings tillämpningsområde, under förutsättning att det rör sig om sådan behandling som också omfattas av
dataskyddsförordningen. Bestämmelser i registerförfattningar med
hänvisningar till bestämmelserna om skadestånd i personuppgiftslagen bör därför upphävas och inte ersättas av hänvisningar till
dataskyddsförordningen.
Sanktionsavgifter
I artikel 83 i dataskyddsförordningen finns en uttömmande uppräkning av när det är möjligt att utfärda sanktionsavgifter. Eftersom endast överträdelser av nationell lagstiftning som antagits på
grundval av kapitel IX omnämns i artikeln, kan sanktionsavgifter
påföras endast vid överträdelser av sådana nationella bestämmelser.
Vid överträdelser av bestämmelser i de registerförfattningar som
omfattas av utredningens översyn, som samtidigt innebär en överträdelse av dataskyddsförordningens bestämmelser, är det dock
enligt utredningens bedömning möjligt att påföra administrativa
sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83 i dataskyddsförordningen. Utredningen bedömer att det inte finns något behov av
bestämmelser om administrativa sanktionsavgifter i registerförfattningarna.
Överklagande
Dataskyddsutredningen har föreslagit att dataskyddslagen ska innehålla en bestämmelse om överklagande av personuppgiftsansvariga
myndigheters beslut. Den bestämmelsen kommer att vara tillämplig
även inom registerförfattningarnas tillämpningsområde, på samma
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sätt som personuppgiftslagens bestämmelser är det i dag. Något
skäl att reglera överklagandemöjligheten på annat sätt än vad Dataskyddsutredningen föreslagit har inte framkommit. Bestämmelser
om överklagande i registerförfattningar som enbart avser beslut om
behandling av personuppgifter bör därför upphävas. I de fall registerförfattningen även innehåller överklagandebestämmelser avseende
andra beslut än sådana som berör behandling av personuppgifter
bör det dock införas en upplysning om att det finns bestämmelser
om överklagande i den föreslagna dataskyddslagen.
Uppgiftsskyldigheter
För ett utlämnande av behandlade personuppgifter gäller enligt
utredningens bedömning i princip samma förutsättningar enligt
dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet. Utlämnandet
måste ske med stöd av ett primärt eller sekundärt ändamål eller vara
förenligt med finalitetsprincipen alternativt omfattas av ett tillåtet
undantag från den principen. De bestämmelser om uppgiftsskyldighet som finns inom Socialdepartementets verksamhetsområde är
därmed lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. När uppgiftsskyldigheten fullgörs måste dock den
personuppgiftsansvarige beakta den reglering om dataskydd som finns
i bl.a. dataskyddsförordningen.
Barns personuppgifter
Utredningen har tänkt på barnens rättigheter enligt barnkonventionen när förslagen skrivits. Det behövs inte några nya bestämmelser för att uppfylla det som krävs enligt dataskyddsförordningen i
fråga om skyddet av barns personuppgifter.
Författningar som bör upphävas
Utredningen har kommit fram till att två av de författningar som
ingått i översynen, förordningen om vårdnadsbidragsregister och
förordningen med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister, är obsoleta,
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överspelade. De författningarna bör därför inte anpassas till dataskyddsförordningen utan i stället upphävas.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Författningsändringar till följd av dataskyddsförordningen bör träda
i kraft den 25 maj 2018, medan författningsändringar till följd av
den föreslagna brottsdatalagen bör träda i kraft den 1 maj 2018.
Utredningen föreslår att övergångsbestämmelser införs avseende
bestämmelser om överklagande och skadestånd.
Konsekvenser
Utredningens förslag leder inte till att möjligheten att behandla
personuppgifter förändras, med det undantaget att en nödvändig
s.k. skyddsåtgärd föreslås införas i läkemedelsförordningen. Skyddsåtgärden innebär ett förstärkt skydd av den personliga integriteten.
I övrigt medför förslagen inga konsekvenser. Däremot får förstås
den direkt tillämpliga dataskyddsförordningen konsekvenser, vilka är
generella för alla verksamheter i Sverige och beskrivs översiktligt.
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1.1

Förslag till
lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken
dels att 114 kap. 33 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 114 kap. 33 § ska utgå,
dels att 114 kap. 1, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 27, 29, 30, 31 och 36 §§
och rubriken närmast före 114 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, och närmast före
6 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

114 kap.
1 §1
I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2–5 §§.
Vidare finns bestämmelser om
– personuppgiftslagen och per– förhållandet till annan datasonuppgiftsansvar i 6 §,
skyddsreglering i 6 §,
– personuppgiftsansvar i 6 a §,
– ändamål för behandling av personuppgifter i 7–10 §§,
– behandling av känsliga personuppgifter m.m. i 11–13 §§,
– behandling av personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen i
14–16 §§,
– tilldelning av behörighet i 17 §,
– direktåtkomst i 18–23 §§,
– utlämnande på medium för automatisk behandling i 24–26 a §§,
– sökbegrepp i 27 och 28 §§,
1

Senaste lydelse 2012:935.
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– överföring av personupp– överföring av personuppgifter till tredje land i 29 §,
gifter till tredjeland i 29 §,
– information i 30 §,
– gallring i 31 §,
– avgifter i 32 §,
– rättelse och skadestånd i 33 §,
– kontrollverksamhet i 34 §,
– tystnadsplikt i 35 §, och
– överklagande i 36 §.
Personuppgiftslagen
och personuppgiftsansvar

Förhållandet till annan
dataskyddsreglering

6§
Personuppgiftslagen (1998:204)
Bestämmelserna i detta kapitel
gäller vid behandling av person- kompletterar Europaparlamentets
uppgifter inom socialförsäkringens och rådets förordning (EU)
administration, om inte annat 2016/679 av den 27 april 2016
följer av detta kapitel eller före- om skydd för fysiska personer
skrifter som meddelas med stöd med avseende på behandling av
av kapitlet eller av personupp- personuppgifter och om det fria
giftslagen. Med socialförsäkring- flödet av sådana uppgifter och om
ens administration avses i detta upphävande av direktiv 95/46/EG
kapitel Försäkringskassan och (allmän dataskyddsförordning).
Lagen (2018:xx) med komPensionsmyndigheten.
En myndighet inom social- pletterande bestämmelser till EU:s
försäkringens administration är dataskyddsförordning gäller vid
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter enbehandling av personuppgifter ligt detta kapitel, om inte annat
som den utför.
följer av detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av kapitlet.
Personuppgiftsansvar
6a§
Med socialförsäkringens administration avses i detta kapitel
administration hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.
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En myndighet inom socialförsäkringens administration är
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
den utför.
10 §
I fråga om behandling av
Att personuppgifter som bepersonuppgifter för annat ända- handlas för ändamål som anges i
mål än vad som anges i 7–9 §§ 7 § även får behandlas för andra
gäller 9 § första stycket d och ändamål framgår av artikel 5.1 b
andra stycket personuppgiftslagen i Europaparlamentets och rådets
(1998:204).
förordning (EU) 2016/679.
11 §
Känsliga personuppgifter som
Sådana särskilda kategorier av
avses i 13 § personuppgiftslagen personuppgifter som anges i arti(1998:204) (känsliga person- kel 9.1 i Europaparlamentets och
uppgifter) får behandlas om upp- rådets förordning (EU) 2016/679
gifterna lämnats till en myndig- (känsliga personuppgifter) får
het inom socialförsäkringens behandlas om uppgifterna lämadministration i ett ärende eller nats till en myndighet inom
är nödvändiga för handläggning socialförsäkringens administraav ett ärende. Känsliga person- tion i ett ärende eller är nöduppgifter får vidare behandlas vändiga för handläggning av ett
för något av de ändamål som ärende. Känsliga personuppgifanges i 7 § första stycket 1 samt ter får vidare behandlas för
8 och 9 §§ om det är nödvändigt något av de ändamål som anges i
med hänsyn till ändamålet.
7 § första stycket 1 samt 8 och
9 §§ om det är nödvändigt med
hänsyn till ändamålet.
För något av de ändamål som anges i 7 § första stycket 2, 3, 5
och 6 får sådana känsliga personuppgifter behandlas som rör hälsa
och som är nödvändiga med hänsyn till ändamålet.
Utöver vad som följer av första stycket första meningen och
andra stycket får känsliga personuppgifter inte behandlas för de
ändamål som anges i 7 § första stycket 2, 3, 5 och 6. Behandling för
något av de ändamål som anges i 7 § första stycket 5 och 6 får inte
ske i fråga om andra sådana känsliga personuppgifter än dem som
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behandlas eller har behandlats för något av de ändamål som anges i
7 § första stycket 2–4.
12 §
Uppgifter om lagöverträdelUppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § person- ser som innefattar brott, domar i
uppgiftslagen (1998:204) får be- brottmål, straffprocessuella tvångshandlas om uppgifterna lämnats medel eller administrativa frihetstill en myndighet inom social- berövanden (uppgifter om lagförsäkringens administration i överträdelser) får behandlas om
ett ärende eller är nödvändiga uppgifterna lämnats till en mynför handläggning av ett ärende. dighet inom socialförsäkringens
Uppgifter om lagöverträdelser administration i ett ärende eller
m.m. som avses i 21 § person- är nödvändiga för handläggning
uppgiftslagen får behandlas för av ett ärende. Uppgifter om lagnågot av de ändamål som anges i överträdelser får behandlas för
7 § första stycket 1 samt 8 och något av de ändamål som anges i
9 §§ om det är nödvändigt med 7 § första stycket 1 samt 8 och
hänsyn till ändamålet.
9 §§ om det är nödvändigt med
hänsyn till ändamålet.
För något av de ändamål som
För något av de ändamål som
anges i 7 § första stycket 2, 3, 5 anges i 7 § första stycket 2, 3, 5
och 6 får sådana uppgifter om och 6 får uppgifter om lagöverlagöverträdelser m.m. som avses trädelser behandlas som enligt
i 21 § personuppgiftslagen be- 15 § får behandlas i socialförsäkhandlas som enligt 15 § får be- ringsdatabasen.
handlas i socialförsäkringsdatabasen.
Utöver vad som följer av första stycket första meningen och
andra stycket får sådana uppgifter inte behandlas för de ändamål
som anges i 7 § första stycket 2, 3, 5 och 6. Behandling för något av
de ändamål som anges i 7 § första stycket 5 och 6 får inte ske i fråga
om andra sådana uppgifter om lagöverträdelser än dem som behandlas eller har behandlats för något av de ändamål som anges i
7 § första stycket 2–4.
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13 §
I 15 § finns särskilda bestämI 15 § finns särskilda bestämmelser om behandling i social- melser om behandling i socialförsäkringsdatabasen av känsliga försäkringsdatabasen av sådana
personuppgifter och uppgifter känsliga personuppgifter som
om lagöverträdelser m.m. som avses i 11 § första stycket och
avses i 21 § personuppgiftslagen sådana uppgifter om lagöverträdelser som avses i 12 § första
(1998:204).
stycket.
15 §
För de ändamål som anges i 7–10 §§ får, med beaktande av de
begränsningar som följer av 7 och 14 §§, identifierings- och adressuppgifter behandlas i socialförsäkringsdatabasen.
Känsliga personuppgifter eller
Sådana känsliga personuppuppgifter om lagöverträdelser gifter som avses i 11 § första
m.m. som avses i 21 § person- stycket eller sådana uppgifter om
uppgiftslagen (1998:204) får ut- lagöverträdelser som avses i 12 §
över vad som anges i 16 § be- första stycket får, utöver vad som
handlas i socialförsäkringsdata- anges i 16 §, behandlas i socialbasen bara om det särskilt anges försäkringsdatabasen bara om
i lag eller förordning. För sådan det särskilt anges i lag eller förbehandling gäller de begräns- ordning. För sådan behandling
ningar som följer av 11 och gäller de begränsningar som följer
12 §§. Regeringen eller den av 11 och 12 §§. Regeringen
myndighet som regeringen be- eller den myndighet som regerstämmer meddelar föreskrifter ingen bestämmer meddelar föreom ytterligare begränsningar för skrifter om ytterligare begränsvilka uppgifter som får behand- ningar för vilka uppgifter som
las i socialförsäkringsdatabasen. får behandlas i socialförsäkringsdatabasen.
16 §
Uppgifter i en handling som
Uppgifter i en handling som
kommit in i ett ärende får be- kommit in i ett ärende får behandlas i socialförsäkringsdata- handlas i socialförsäkringsdatabasen även om de utgör känsliga basen även om de utgör sådana
personuppgifter eller uppgifter känsliga personuppgifter som
om lagöverträdelser m.m. som avses i 11 § första stycket eller
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sådana uppgifter om lagöverträdelser som avses i 12 § första
stycket. Sådana uppgifter i en
handling som upprättats i ett
ärende får behandlas i socialförsäkringsdatabasen, om uppgifterna är nödvändiga för ärendets
handläggning.

27 §
Känsliga personuppgifter eller
Sådana känsliga personuppuppgifter om lagöverträdelser gifter som avses i 11 § första
m.m. som avses i 21 § person- stycket eller sådana uppgifter om
uppgiftslagen (1998:204) får inte lagöverträdelser som avses i 12 §
användas som sökbegrepp vid första stycket får inte användas
sökning i socialförsäkringsdata- som sökbegrepp vid sökning i
basen.
socialförsäkringsdatabasen.
Vid sökning som omfattar innehållet i fler än en handling i
socialförsäkringsdatabasen som kommit in i ett ärende eller upprättats i ett ärende får endast ärendebeteckning eller beteckning på
handling användas som sökbegrepp.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om begränsningar i övrigt för vilka sökbegrepp som får användas.
29 §
Överföring av personuppgifter
Personuppgifter får föras över
till tredje land på grund av åtagan- till tredjeland på grund av åtaganden i avtal om social trygghet den i avtal om social trygghet
som Sverige ingått med andra som Sverige ingått med andra
stater får ske utan hinder av 33 § stater.
personuppgiftslagen (1998:204).
30 §
Personuppgifter i handlingar
Personuppgifter i handlingar
som kommit in i ett ärende eller som kommit in i ett ärende eller
upprättats i ett ärende behöver upprättats i ett ärende behöver
inte tas med i information inte tas med i sådan information
enligt 26 § personuppgiftslagen som avses i artikel 15 i Europa-
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(1998:204) om den registrerade
tagit del av handlingens innehåll.
Av informationen ska det dock
framgå vilka sådana handlingar
som behandlas. Om den registrerade begär information om
uppgifter i en sådan handling
och anger vilken handling som
avses, ska dock informationen
omfatta dessa uppgifter, om inte
annat följer av bestämmelser om
sekretess. I sistnämnda fall ska
begränsningen i 26 § personuppgiftslagen om att information
bara behöver lämnas gratis en
gång per kalenderår gälla varje
handling för sig.
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parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om den
registrerade tagit del av handlingens innehåll. Av informationen ska det dock framgå vilka
sådana handlingar som behandlas. Om den registrerade begär
information om uppgifter i en
sådan handling och anger vilken
handling som avses, ska dock
informationen omfatta dessa
uppgifter, om inte annat följer
av bestämmelser om sekretess.

31 §
Personuppgifter som behandPersonuppgifter som behandlas automatiserat ska gallras när las automatiserat ska gallras när
de inte längre är nödvändiga för de inte längre är nödvändiga för
de ändamål som anges i 7 §, om de ändamål som anges i 7 §, om
inte regeringen eller den myndig- inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om att upp- meddelar föreskrifter om att uppgifter får bevaras för historiska, gifter får bevaras för arkivändastatistiska eller vetenskapliga ända- mål av allmänt intresse, vetenmål.
skapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.
36 §
I fråga om överklagande av
Bestämmelser om överklagbeslut om rättelse eller om avslag ande finns i lagen (2018:xx) med
på ansökan om information kompletterande bestämmelser till
enligt 26 § personuppgiftslagen EU:s dataskyddsförordning.
(1998:204) tillämpas bestämmelAndra beslut enligt detta kapiserna i den lagen. Andra beslut tel än sådana som får överklagas
enligt detta kapitel får inte över- enligt de bestämmelser som avses
i första stycket får inte överklagas.
klagas.
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1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
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Förslag till
ändringar i förslaget till lag om behandling
av personuppgifter inom verksamheten
för Inspektionen för socialförsäkringen

Härigenom föreslås i fråga om förslaget till lag om behandling
av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen
dels att 5 och 17 §§ ska tas bort,
dels att rubrikerna närmast före 5 och 17 §§ ska tas bort,
dels att 2, 3, 7, 8, 15 och 16 §§ och rubriken närmast före 3 § ska
ha följande lydelse.
Tidigare föreslagen lydelse

Utredningens förslag till lydelse

2§
Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag
får utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.
Första stycket gäller inte om
Första stycket gäller inte om
personuppgifter samlas in direkt personuppgifter samlas in direkt
från den enskilde. I sådant fall från den enskilde. I sådant fall
får personuppgifter behandlas får personuppgifter behandlas
endast om den enskilde har endast om den enskilde har
lämnat sitt uttryckliga samtycke lämnat sitt uttryckliga samtycke
till behandlingen. Bestämmel- till behandlingen.
serna i 12 § personuppgiftslagen
(1998:204) om återkallelse av
lämnat samtycke tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag.
Förhållandet till
personuppgiftslagen

Förhållandet till
annan dataskyddsreglering

3§
Personuppgiftslagen (1998:204)
Denna lag kompletterar Europagäller vid behandling av person- parlamentets och rådets förordning
uppgifter inom verksamheten vid (EU) 2016/679 av den 27 april
inspektionen om inte annat följer 2016 om skydd för fysiska perso-

49

Författningsförslag

SOU 2017:66

av denna lag eller föreskrifter som ner med avseende på behandling
har meddelats med stöd av denna av personuppgifter och om det fria
lag.
flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning gäller
vid behandling av personuppgifter
enligt denna lag, om inte annat
följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen.
7§
Personuppgifter får behandPersonuppgifter får behandlas för att fullgöra ett utläm- las för att fullgöra ett utlämnande av uppgifter som sker i nande av uppgifter som sker i
överensstämmelse med lag eller överensstämmelse med lag eller
förordning. I övrigt gäller 9 § förordning. Att personuppgifter
första stycket d och andra stycket som behandlas för ändamål som
personuppgiftslagen (1998:204).
anges i 6 § även får behandlas för
andra ändamål framgår av artikel 5.1 b i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU)
2016/679.
8§
Känsliga personuppgifter enSådana särskilda kategorier av
ligt 13 § personuppgiftslagen personuppgifter som anges i arti(1998:204) och personuppgifter kel 9.1 i Europaparlamentets och
som avses i 21 § samma lag får rådets förordning (EU) 2016/679
behandlas om uppgifterna har (känsliga personuppgifter) och
lämnats i ett tillsyns- eller personuppgifter om lagöverträdelgranskningsärende eller annars ser som innefattar brott, domar i
är nödvändiga för handlägg- brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsningen av ett sådant ärende.
berövanden får behandlas om
uppgifterna har lämnats i ett
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tillsyns- eller granskningsärende
eller annars är nödvändiga för
handläggningen av ett sådant
ärende.
15 §
Information som ska lämnas
Sådan information som avses i
enligt 26 § personuppgiftslagen artikel 15 i Europaparlamentets
(1998:204) behöver inte omfatta och rådets förordning (EU)
en uppgift som har försetts med 2016/679 behöver inte omfatta
en beteckning så att den inte är en uppgift som har försetts med
direkt hänförlig till en enskild.
en beteckning så att den inte är
direkt hänförlig till en enskild.
16 §
Personuppgifter ska gallras
Personuppgifter ska gallras
så snart uppgifterna inte längre så snart uppgifterna inte längre
behövs för det ändamål som de behövs för det ändamål som de
behandlas för, om inte reger- behandlas för, om inte regeringen eller den myndighet som ingen eller den myndighet som
regeringen bestämmer har med- regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter eller i ett en- delat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat att gallring ska skilt fall beslutat att gallring ska
ske senast vid en viss tidpunkt ske senast vid en viss tidpunkt
eller att uppgifter får bevaras för eller att uppgifter får bevaras för
historiska, statistiska eller veten- arkivändamål av allmänt intresse,
vetenskapliga eller historiska forskskapliga ändamål.
ningsändamål eller statistiska
ändamål.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1996:1156)
om receptregister

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1996:1156) om receptregister2
dels att 24 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 24 § ska utgå,
dels att 3, 7 och 20 §§ och rubriken närmast före 3 § ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förhållandet till
personuppgiftslagen3

Förhållandet till
annan dataskyddsreglering

3 §4
Personuppgiftslagen (1998:204)
Denna lag kompletterar Europagäller för behandling av person- parlamentets och rådets förordning
uppgifter i receptregistret, om inte (EU) 2016/679 av den 27 april
annat följer av denna lag eller 2016 om skydd för fysiska persoföreskrifter som meddelas i an- ner med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria
slutning till denna lag.
flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter
enligt denna lag, om inte annat
följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen.

2

Senaste lydelse av 24 § 2009:370.
Senaste lydelse 2009:370.
4
Senaste lydelse 2009:370.
3
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7 §5
I fråga om behandling av perAtt personuppgifter som besonuppgifter i receptregistret för handlas för ändamål som anges i
annat ändamål än vad som anges 6 § även får behandlas för andra
i 6 § gäller 9 § första stycket d och ändamål framgår av artikel 5.1 b
andra stycket personuppgiftslagen i Europaparlamentets och rådets
(1998:204).
förordning (EU) 2016/679.
20 §6
E-hälsomyndigheten ska se till
Utöver vad som framgår av
att den enskilde får information artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
om personuppgiftsbehandlingen.
och 14.4 i Europaparlamentets och
Informationen ska innehålla rådets förordning (EU) 2016/679
ska den personuppgiftsansvarige
upplysningar om
1. vem som är personuppgifts- enligt denna lag till den registrerade lämna information om
ansvarig,
2. ändamålen med registret,
1. vilka uppgifter registret får
3. vilka uppgifter registret får
innehålla,
innehålla,
2. de tystnadsplikts- och säker4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för hetsbestämmelser som gäller för
registret,
registret,
5. rätten att ta del av uppgifter
3. rätten enligt artikel 82 i
enligt 26 § personuppgiftslagen Europaparlamentets och rådets
(1998:204),
förordning (EU) 2016/679 och
6. rätten till rättelse av orik- 8 kap. 1 § lagen (2018:xx) med
tiga eller missvisande uppgifter kompletterande bestämmelser till
enligt 24 §,
EU:s dataskyddsförordning till
7. rätten till skadestånd enligt skadestånd vid behandling av
24 §,
personuppgifter i strid med denna
lag,
8. de begränsningar i fråga
4. de begränsningar i fråga
om sökbegrepp och bevarande av om sökbegrepp som gäller för
uppgifter som gäller för registret, registret, och
och

5
6

Senaste lydelse 2009:370.
Senaste lydelse 2013:1021.
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9. att registreringen inte är
5. att registreringen inte är
frivillig med undantag för ända- frivillig med undantag för ändamål enligt 6 § första stycket 2 mål enligt 6 § första stycket 2
och 8.
och 8.
1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:543)
om hälsodataregister

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:543) om hälsodataregister
dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att 2 § och rubriken närmast före 2 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förhållandet till
personuppgiftslagen

Förhållandet till
annan dataskyddsreglering

2§
Om inget annat följer av denna
Denna lag kompletterar Europalag eller föreskrifter som meddelats parlamentets och rådets förordning
med stöd härav, tillämpas person- (EU) 2016/679 av den 27 april
uppgiftslagen (1998:204) vid be- 2016 om skydd för fysiska persohandling av personuppgifter för ner med avseende på behandling
hälsodataregister.
av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter
enligt denna lag, om inte annat
följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen.
1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2001:454)
om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
dels att 9 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 9 och 10 §§ ska utgå,
dels att 1, 3, 4, 7 och 7 a §§ och rubriken närmast före 4 § ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §7
Denna lag tillämpas vid beDenna lag tillämpas, om inte
handling av personuppgifter inom annat anges i 3 §, vid behandling
socialtjänsten, om behandlingen av personuppgifter inom socialär helt eller delvis automatiserad tjänsten, om behandlingen är
eller om uppgifterna ingår i eller helt eller delvis automatiserad
är avsedda att ingå i en struktu- eller om uppgifterna ingår i eller
rerad samling av personuppgif- är avsedda att ingå i en struktureter som är tillgängliga för rad samling av personuppgifter
sökning eller sammanställning som är tillgängliga för sökning
enligt ett eller flera särskilda eller sammanställning enligt ett
kriterier.
eller flera särskilda kriterier.
3§
Lagen tillämpas inte vid beLagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter hos handling av personuppgifter
domstolar. Den tillämpas inte
1. hos domstolar,
2. för forsknings- och statiheller vid behandling av personuppgifter för forsknings- och stikändamål, eller
3. som utförs av behöriga mynstatistikändamål.
digheter för syften som anges i 1 kap.
2 § brottsdatalagen (2018:xx).
7

Senaste lydelse 2003:136.

56

SOU 2017:66

Förhållandet till
personuppgiftslagen m.m.

Författningsförslag

Förhållandet till
annan dataskyddsreglering

4§
Personuppgiftslagen (1998:204)
Denna lag kompletterar Europagäller vid behandling av person- parlamentets och rådets förordning
uppgifter inom socialtjänsten, om (EU) 2016/679 av den 27 april
inte annat följer av denna lag 2016 om skydd för fysiska persoeller föreskrifter som har med- ner med avseende på behandling
delats med stöd av denna lag eller av personuppgifter och om det fria
annars av 2 § personuppgifts- flödet av sådana uppgifter och om
lagen.
upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter enligt denna lag, om inte annat
följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen.
7§
Socialtjänsten får behandla
1. person- och samordningsnummer,
2. känsliga personuppgifter som
2. sådana särskilda kategorier
avses i 13 § personuppgiftslagen av personuppgifter som anges i
(1998:204), samt
artikel 9.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679
(känsliga personuppgifter), samt
3. uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.
Personuppgifter enligt första stycket får behandlas endast om
uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten.
Enligt artikel 9.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 får känsliga
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personuppgifter endast behandlas
av eller under ansvar av den som
omfattas av tystnadsplikt.
7a§
I sammanställningar av perI sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in sonuppgifter får det inte tas in
känsliga personuppgifter eller sådana känsliga personuppgifter
uppgifter i övrigt om ömtåliga som avses i 7 § första stycket 2
eller uppgifter i övrigt om ömpersonliga förhållanden.
tåliga personliga förhållanden.
Undantag från första stycket gäller för
1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten
som innebär myndighetsutövning och om den bestämmelse som
ett sådant beslut grundar sig på,
2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,
3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Inspektionen för vård och
omsorg,
4. administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse
centralt, och
5. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende
vissa dödsfall.
Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in.
1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018 i fråga om 1 och 3 §§
och i övrigt den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2002:297)
om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2002:297) om biobanker
i hälso- och sjukvården m.m.
dels att 4 kap. 4 a § och 6 kap. 2, 3 och 7 §§ och rubriken närmast
före 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 7 a § av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
4 a §8
En journalhandling inom enEn journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård som skild hälso- och sjukvård som
rör en viss patient ska lämnas ut rör en viss patient ska lämnas ut
på begäran av den som fått till- på begäran av den som fått tillgång till kodat humanbiologiskt gång till kodat humanbiologiskt
material från den patienten en- material från den patienten enligt 1 §, om patienten samtyckt ligt 1 §, om patienten samtyckt
till att journalhandlingen lämnas till att journalhandlingen lämnas
ut. I fråga om vissa känsliga per- ut. I fråga om vissa känsliga personuppgifter finns föreskrifter i sonuppgifter finns föreskrifter i
personuppgiftslagen (1998:204).
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och forskningsdatalagen (2018:xx).

8

Senaste lydelse 2008:358.
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6 kap.
2 §9
Huvudmannen för biobanken
Huvudmannen för biobanken
skall ersätta en enskild provgivare ska ersätta en enskild provgivare
för den skada eller kränkning av för den skada eller kränkning av
den personliga integriteten som den personliga integriteten som
ett förfarande med vävnadspro- ett förfarande med vävnadsprover i strid med denna lag har ver i strid med denna lag har
orsakat honom eller henne.
orsakat honom eller henne.
Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt
jämkas, om huvudmannen för banken visar att felet inte berodde på
honom eller henne.
Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
3 §10
Inspektionen för vård och
Inspektionen för vård och
omsorg utövar tillsyn över att omsorg utövar tillsyn över att
denna lag och föreskrifter som denna lag och föreskrifter som
har meddelats i anslutning till har meddelats i anslutning till
lagen följs. Den myndighet som lagen följs. Den myndighet som
är tillsynsmyndighet enligt per- är tillsynsmyndighet enligt lagen
sonuppgiftslagen (1998:204) ut- (2018:xx) med kompletterande
övar dock tillsyn över den be- bestämmelser till EU:s dataskyddshandling som sker av person- förordning utövar dock tillsyn
uppgifter.
över den behandling som sker av
personuppgifter.
Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn är skyldig
att på Inspektionen för vård och omsorgs begäran lämna ut handlingar, prover och annat material som rör verksamheten samt att
9

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.
Senaste lydelse 2012:947.
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lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn.
Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verksamheten att lämna ut vad som begärs. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
7 §11
Beslut enligt 4 kap. 6 § första stycket får överklagas till Inspektionen för vård och omsorg. Inspektionens beslut enligt 4 kap. 6 §
får inte överklagas.
Inspektionen för vård och omsorgs övriga beslut får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.
En annan myndighets beslut
om rättelse och om avslag på ansökan om information enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som Inspektionen för vård och omsorg eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om
inte annat anges i beslutet.
7a§
Bestämmelser om överklagande
av myndigheters beslut om sådan
behandling av personuppgifter
som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 finns i lagen
(2018:xx) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

11

Senaste lydelse 2012:947. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.
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1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut om behandling av personuppgifter som har meddelats före
ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:258)
om läkemedelsförteckning

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning
dels att 8 och 13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 8 och 13 §§ ska utgå,
dels att 2, 10 och 11 §§ och rubrikerna närmast före 2, 10 och
11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, och närmast före
4 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förhållande till
personuppgiftslagen

Förhållandet till
annan dataskyddsreglering

2§
Personuppgiftslagen (1998:204)
Denna lag kompletterar Europagäller vid behandling av person- parlamentets och rådets förordning
uppgifter för läkemedelsförteck- (EU) 2016/679 av den 27 april
ningen, om inget annat följer av 2016 om skydd för fysiska persodenna lag.
ner med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter
enligt denna lag, om inte annat
följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen.
En registrerad har inte, utom i de fall som avses i 3 § andra
stycket, rätt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifter
som är tillåten enligt denna lag.
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Behandling av känsliga
personuppgifter
4a§
Enligt artikel 9.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 får sådana
särskilda kategorier av personuppgifter som anges i artikel 9.1 i
samma förordning (känsliga personuppgifter) endast behandlas av
eller under ansvar av den som
omfattas av tystnadsplikt.
Information som skall lämnas
självmant

Information som ska lämnas
självmant

10 §12
E-hälsomyndigheten ska se till
Utöver vad som framgår av
att den registrerade får informa- artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
tion om läkemedelsförteckningen. och 14.4 i Europaparlamentets
Informationen ska innehålla upp- och rådets förordning (EU)
lysningar om
2016/679 ska den personuppgifts1. vem som är personuppgifts- ansvarige enligt denna lag till den
ansvarig,
registrerade lämna information
2. ändamålet med förteck- om
ningen,
3. vilken typ av uppgifter som
1. vilken typ av uppgifter som
ingår i förteckningen,
ingår i förteckningen,
4. de tystnadsplikts- och säker2. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för hetsbestämmelser som gäller för
förteckningen,
förteckningen,
5. rätten att ta del av uppgif3. rätten att ta del av uppgifter enligt 11 §,
ter enligt 11 §,
6. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
12

Senaste lydelse 2013:621 (jfr 2013:1023).
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7. rätten till skadestånd vid
behandling av personuppgifter i
strid med denna lag,
8. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande av uppgifter på
medium för automatiserad behandling,
9. vad som gäller i fråga om
bevarande och gallring, samt
10. att registreringen inte är
frivillig.

4. rätten till skadestånd vid
behandling av personuppgifter i
strid med denna lag,
5. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande av uppgifter på
medium för automatiserad behandling, samt

Information som skall lämnas
efter ansökan

Information som ska lämnas
efter ansökan

6. att registreringen inte är
frivillig.

11 §
Den registrerade har rätt att
Den registrerade har rätt att
när som helst och så fort som när som helst och så fort som
möjligt få sådan information möjligt få sådan information
som avses i 26 § personuppgifts- som avses i artikel 15 i Europalagen (1998:204).
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.
1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:351)
om genetisk integritet m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m. att 1 kap. 4 § och rubriken närmast före 1 kap. 4 §
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förhållandet till
personuppgiftslagen

Förhållandet till annan
dataskyddsreglering

1 kap.
4§
Om inget annat följer av denna
Denna lag kompletterar Europalag eller föreskrifter som meddelats parlamentets och rådets förordning
med stöd av denna, tillämpas per- (EU) 2016/679 av den 27 april
sonuppgiftslagen (1998:204) vid 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
behandling av personuppgifter.
av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning) vid
behandling av personuppgifter.
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter enligt denna lag, om inte annat följer
av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.
Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:496)
om blodsäkerhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:496) om blodsäkerhet
dels att 21 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 § ska lyda ”Förhållandet till bestämmelser i annan lagstiftning”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förhållandet till bestämmelser Förhållandet till bestämmelser
i annan lag
i annan lagstiftning
5§
Om inget annat följer av denna
Denna lag kompletterar Europalag eller föreskrifter som har med- parlamentets och rådets förordning
delats med stöd av lagen, gäller (EU) 2016/679 av den 27 april
personuppgiftslagen (1998:204) vid 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
behandling av personuppgifter.
av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning) vid
behandling av personuppgifter.
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter enligt denna lag, om inte annat följer
av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.
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1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:1570) om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa att 12 § ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §13
Om det bedöms nödvändigt för att skydda mot ett internationellt
hot mot människors hälsa ska Folkhälsomyndigheten och andra
berörda myndigheter, kommuner och landsting lämna uppgifter till
Världshälsoorganisationen och till berörda utländska myndigheter
även om de är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Bestämmelser om skydd mot
Bestämmelser om skydd mot
kränkning av en enskilds person- kränkning av en enskilds personliga integritet genom behandling liga integritet genom behandling
av personuppgifter finns i person- av personuppgifter finns i Europauppgiftslagen (1998:204). Folk- parlamentets och rådets förordning
hälsomyndigheten och andra be- (EU) 2016/679 av den 27 april
rörda myndigheter, kommuner 2016 om skydd för fysiska persooch landsting får oavsett bestäm- ner med avseende på behandling
melserna i 33 § personuppgifts- av personuppgifter och om det fria
lagen överföra personuppgifter till flödet av sådana uppgifter och om
Världshälsoorganisationen och upphävande av direktiv 95/46/EG
tredje land för att fullgöra sin (allmän dataskyddsförordning) och
uppgiftsskyldighet enligt denna i lagen (2018:xx) med komplettelag. Uppgifter som rör någons rande bestämmelser till EU:s datahälsa får behandlas helt eller del- skyddsförordning. Folkhälsomynvis automatiserat, om det är nöd- digheten och andra berörda mynvändigt för att en myndighet, en digheter, kommuner och landskommun eller ett landsting ska ting får överföra personuppgifter
kunna fullgöra sin uppgiftsskyl- till Världshälsoorganisationen och
dighet enligt denna lag.
tredjeland för att fullgöra sin
13

Senaste lydelse 2014:1550.
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uppgiftsskyldighet enligt denna
lag. Uppgifter som rör någons
hälsa får behandlas helt eller delvis automatiserat, om det är nödvändigt för att en myndighet, en
kommun eller ett landsting ska
kunna fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna lag.
Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
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Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (2008:286)
om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering
av mänskliga vävnader och celler

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2008:286) om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
dels att 26 § ska upphöra att gälla,
dels att 8 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 § ska lyda ”Förhållandet till bestämmelser i annan lagstiftning”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förhållandet till bestämmelser Förhållandet till bestämmelser
i annan lag
i annan lagstiftning
8§
Om inget annat följer av denna
Denna lag kompletterar Europalag eller föreskrifter som har med- parlamentets och rådets förordning
delats med stöd av lagen, gäller (EU) 2016/679 av den 27 april
personuppgiftslagen (1998:204) vid 2016 om skydd för fysiska persobehandling av personuppgifter.
ner med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning) vid
behandling av personuppgifter.
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter enligt denna lag, om inte annat följer
av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.
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1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Härigenom föreskrivs i fråga om patientdatalagen (2008:355)
dels att 8 kap. 3 § och 10 kap. 1 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 8 kap. 3 §, 10 kap. 1 § och
10 kap. 2 § ska utgå,
dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 5, 7 och 8 §§, 7 kap. 3, 8 och
10 §§, 8 kap. 6 och 7 §§, 10 kap. 2 § och rubrikerna närmast före
1 kap. 4 § och 8 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till 10 kap. ska lyda ”Överklagande”,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 5 § och 2 kap.
7 a § av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
Denna lag tillämpas vid vårdDenna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av person- givares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjuk- uppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också be- vården. Vid behandling av perstämmelser om skyldighet att sonuppgifter inom rättspsykiatrisk
vård enligt lagen (1991:1129) om
föra patientjournal.
rättspsykiatrisk vård tillämpas dock
inte […]. I lagen finns också
bestämmelser om skyldighet att
föra patientjournal.
Lagen gäller i tillämpliga delar även uppgifter om avlidna personer.
Förhållandet till
personuppgiftslagen

Förhållandet till
annan dataskyddsreglering

4§
Personuppgiftslagen (1998:204)
Denna lag kompletterar Europagäller vid sådan behandling av parlamentets och rådets förordning
personuppgifter inom hälso- och (EU) 2016/679 av den 27 april
sjukvården som är helt eller del- 2016 om skydd för fysiska persovis automatiserad eller där upp- ner med avseende på behandling
gifterna ingår i eller är avsedda av personuppgifter och om det fria
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att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är
tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda
kriterier, om inte annat följer av
denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd av denna lag.
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flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning) vid
sådan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad eller där uppgifterna
ingår i eller är avsedda att ingå i
en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga
för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
sådan behandling av personuppgifter som avses i första stycket,
om inte annat följer av denna lag
eller föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.
5§

Inom rättspsykiatrisk vård
gäller, i stället för vad som anges
i 1 kap. 4 §, brottsdatalagen
(2018:xx) om inte annat följer av
denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
2 kap.
5§
Personuppgifter som behandPersonuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § las för ändamål som anges i 4 §
får också behandlas för att full- får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker göra uppgiftslämnande som sker
i överensstämmelse med lag eller i överensstämmelse med lag eller
förordning. I övrigt gäller 9 § förordning. Att personuppgifter
första stycket d och andra stycket som behandlas för ändamål som
personuppgiftslagen (1998:204).
anges i 4 § även får behandlas för
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andra ändamål framgår av artikel 5.1 b i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU)
2016/679.
7§
En vårdgivare får behandla
En vårdgivare får behandla
endast sådana personuppgifter endast sådana personuppgifter
som behövs för de ändamål som som behövs för de ändamål som
anges i 4 §. Uppgifter om lagöver- anges i 4 §. Uppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § trädelser som innefattar brott,
personuppgiftslagen (1998:204) får domar i brottmål, straffprocessuendast behandlas om det är ella tvångsmedel eller administraabsolut nödvändigt för ett sådant tiva frihetsberövanden (uppgifter
ändamål. Även en vårdgivare som om lagöverträdelser) får endast
inte är statlig myndighet, lands- behandlas om det är absolut nödting eller kommun får under vändigt för ett sådant ändamål.
dessa förutsättningar behandla Även en vårdgivare som inte är
uppgifter om lagöverträdelser statlig myndighet, landsting eller
m.m. som avses i 21 § person- kommun får under dessa förutuppgiftslagen.
sättningar behandla uppgifter om
lagöverträdelser.
7a§
Enligt artikel 9.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 får sådana
särskilda kategorier av personuppgifter som anges i artikel 9.1 i
samma förordning (känsliga personuppgifter) endast behandlas av
eller under ansvar av den som
omfattas av tystnadsplikt.
8§
Känsliga personuppgifter som
Sådana känsliga personuppavses i 13 § personuppgiftslagen gifter som avses i 7 a § eller så(1998:204) eller uppgifter om dana uppgifter om lagöverträlagöverträdelser m.m. som avses delser som avses i 7 § får inte
i 21 § samma lag får inte använ- användas som sökbegrepp. Inte
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das som sökbegrepp. Inte heller heller får uppgifter om att någon
får uppgifter om att någon fått fått bistånd eller varit föremål
bistånd eller varit föremål för för andra insatser inom socialandra insatser inom socialtjäns- tjänsten eller enligt utlänningsten eller enligt utlänningslagen lagen (2005:716) användas som
(2005:716) användas som sök- sökbegrepp.
begrepp.
Det är trots förbudet i första stycket tillåtet att som sökbegrepp
använda uppgifter om
1. hälsa, eller
1. hälsa, inklusive genetiska och
biometriska uppgifter och uppgifter
om sexuell läggning, eller
2. att någon varit föremål för tvångsingripande enligt lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård.
Regeringen får meddela föreskrifter om att en vårdgivare, trots
förbudet i första stycket, får använda uppgifter om etnicitet eller
uppgifter av betydelse för smittskyddet samt att någon fått bistånd
eller andra insatser inom socialtjänsten eller varit föremål för åtgärder enligt utlänningslagen som sökbegrepp för att göra vissa slags
sammanställningar.
7 kap.
3§
Innan personuppgifter beInnan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller handlas i ett nationellt eller
regionalt kvalitetsregister ska den regionalt kvalitetsregister ska den
som är personuppgiftsansvarig se som är personuppgiftsansvarig
till att den enskilde, utöver den se till att den enskilde, utöver
information som ska lämnas en- den information som ska lämnas
ligt 8 kap. 6 §, får information om enligt 8 kap. 6 §, får information
1. rätten att när som helst få om rätten att när som helst få
uppgifter om sig själv utplånade uppgifter om sig själv utplånade
ur registret,
ur registret.
2. i vilken utsträckning personuppgifter inhämtas från någon
annan källa än från den enskilde
själv eller dennes patientjournal,
och
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3. vilka kategorier av mottagare som personuppgifter kan komma
att lämnas ut till.
Om det inte är möjligt att lämna informationen innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas, ska den lämnas så snart som möjligt därefter.
8§
Endast sådana personuppgifter som behövs för ändamål som
anges i 4 § får behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.
En enskilds personnummer eller namn får behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister endast om det inte är tillräckligt för ändamål som anges i 4 § att använda kodade personuppgifter eller personuppgifter som endast indirekt kan hänföras
till den enskilde.
Känsliga personuppgifter som
Uppgifter om hälsa får beavses i 13 § personuppgiftslagen handlas i nationella och regionala
(1998:204) och som inte rör hälsa kvalitetsregister. Andra sådana
samt uppgifter om lagöverträdel- känsliga personuppgifter som avser m.m. som avses i 21 § samma ses i 2 kap. 7 a § patientdatalagen
lag får behandlas endast om reger- får behandlas i nationella och
ingen eller den myndighet som regionala kvalitetsregister endast
regeringen bestämmer i enskilda om regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer i enfall medger det.
skilda fall medger det. Sådana
uppgifter om lagöverträdelser som
avses i 2 kap. 7 § får behandlas i
nationella och regionala kvalitetsregister endast om regeringen eller
den myndighet som regeringen
bestämmer i enskilda fall medger
det. Enligt artikel 9.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 får sådana
känsliga personuppgifter som avses i 2 kap. 7 a § endast behandlas
av eller under ansvar av den som
omfattas av tystnadsplikt.
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10 §
Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska
gallras när de inte längre behövs för det ändamål som anges i 4 §.
En arkivmyndighet inom ett
En arkivmyndighet inom ett
landsting eller en kommun får landsting eller en kommun får
dock föreskriva att personupp- dock föreskriva att personuppgifter i ett nationellt eller regio- gifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister som förs nalt kvalitetsregister som förs
inom landstinget eller kommunen inom landstinget eller kommunen
får bevaras för historiska, statis- får bevaras för arkivändamål av
tiska eller vetenskapliga ändamål. allmänt intresse, vetenskapliga
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.
Om regeringen eller den
Om regeringen eller den
myndighet regeringen bestämt myndighet regeringen bestämt
har meddelat föreskrifter enligt har meddelat föreskrifter enligt
7 § andra stycket, får regeringen 7 § andra stycket, får regeringen
eller myndigheten också före- eller myndigheten också föreskriva att personuppgifter får skriva att personuppgifter får
bevaras för historiska, statistiska bevaras för arkivändamål av alleller vetenskapliga ändamål.
mänt intresse, vetenskapliga eller
historiska forskningsändamål eller
statistiska ändamål.
8 kap.
6§
Den som är personuppgiftsUtöver vad som framgår av
ansvarig enligt denna lag ska se artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
till att den registrerade får infor- och 14.4 i Europaparlamentets och
mation om personuppgiftsbehand- rådets förordning (EU) 2016/679
lingen.
ska den personuppgiftsansvarige
Informationen ska innehålla enligt denna lag till den registrerade lämna information om
upplysningar om
1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålet med behandlingen,
3. vilka kategorier av uppgifter
som behandlas,
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4. den uppgiftsskyldighet som
1. den uppgiftsskyldighet som
kan följa av lag eller förordning, kan följa av lag eller förordning,
5. de sekretess- och säkerhets2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för upp- bestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen,
gifterna och behandlingen,
6. rätten enligt 4 kap. 4 § att i
3. rätten enligt 4 kap. 4 § att i
vissa fall begära att uppgifter vissa fall begära att uppgifter
spärras,
spärras,
7. rätten enligt 5 § att få infor4. rätten enligt 5 § att få information om den direktåtkomst mation om den direktåtkomst
och elektroniska åtkomst som och elektroniska åtkomst som
förekommit,
förekommit,
8. rätten att ta del av uppgifter
5. rätten enligt artikel 82 i
enligt 26 § personuppgiftslagen Europaparlamentets och rådets för(1998:204),
ordning (EU) 2016/679 och 8 kap.
9. rätten till rättelse och under- 1 § lagen (2018:xx) med komrättelse av tredje man enligt 28 § pletterande bestämmelser till EU:s
personuppgiftslagen,
dataskyddsförordning till skade10. rätten enligt 10 kap. 1 § stånd vid behandling av persontill skadestånd vid behandling av uppgifter i strid med denna lag,
personuppgifter i strid med denna samt
lag,
11. vad som gäller i fråga om
6. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande av uppgifter på utlämnande av uppgifter på
medium för automatiserad be- medium för automatiserad behandling,
handling.
12. vad som gäller i fråga om
bevarande och gallring, samt
13. huruvida personuppgiftsbehandlingen är frivillig eller inte.
I 6 kap. 2 § och 7 kap. 3 § finns ytterligare bestämmelser om vilken information som ska lämnas i vissa fall.
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Andra rättigheter
för den enskilde

7§
I denna lag finns föreskrifter
I denna lag finns föreskrifter
om andra rättigheter för den om andra rättigheter för den
enskilde i 3 kap. 8 §, 4 kap. 4 §, enskilde i 3 kap. 8 §, 4 kap. 4 §,
6 kap. 2 § samt 7 kap. 2 och 3 §§. 6 kap. 2 § samt 7 kap. 2 och 3 §§.
Ytterligare föreskrifter om rättigheter för den enskilde finns i
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679.
10 kap.
Skadestånd och överklagande
Överklagande
2 §14
Inspektionen för vård och omsorgs beslut om att avslå en ansökan om förstöring av en patientjournal enligt 8 kap. 4 § första
stycket, samt i fråga om omhändertagande eller återlämnande av
patientjournaler enligt 9 kap. 1 och 2 §§, får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.
I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs
beslut enligt 8 kap. 2 § andra stycket gäller i tillämpliga delar 6 kap.
7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Vid sådan behandling av perVid sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. sonuppgifter som avses i 1 kap.
4 § finns ytterligare bestämmel- 4 § finns ytterligare bestämmelser
ser om överklagande i 51–53 §§ om överklagande av myndigheters
personuppgiftslagen (1998:204).
beslut i lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

14

Senaste lydelse 2012:954.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018 i fråga om 1 kap. 1 och
5 §§ och rubriken närmast före 1 kap. 4 §, och i övrigt den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Härigenom föreskrivs i fråga om apoteksdatalagen (2009:367)
dels att 15 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 och 15 §§ ska utgå,
dels att 5, 9 och 16 §§ och rubriken närmast före 5 § ska ha följande
lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 § ska sättas närmast före 2 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 a §, och närmast före
9 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förhållande till
personuppgiftslagen

Förhållandet till
annan dataskyddsreglering

5§
Personuppgiftslagen (1998:204)
Denna lag kompletterar Europagäller för öppenvårdsapotekens parlamentets och rådets förordning
behandling av personuppgifter, om (EU) 2016/679 av den 27 april
inte annat följer av denna lag 2016 om skydd för fysiska persoeller föreskrifter som meddelas i ner med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria
anslutning till denna lag.
flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter enligt denna lag, om inte annat
följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen.
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9§
I fråga om behandling av perAtt personuppgifter som besonuppgifter för annat ändamål handlas för ändamål som anges i
än vad som anges i 8 § gäller 9 § 8 § även får behandlas för andra
första stycket d och andra stycket ändamål framgår av artikel 5.1 b
personuppgiftslagen (1998:204).
i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679.
Behandling av känsliga
personuppgifter
9a§
Enligt artikel 9.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 får sådana
särskilda kategorier av personuppgifter som anges i artikel 9.1 i
samma förordning (känsliga personuppgifter) endast behandlas av
eller under ansvar av den som
omfattas av tystnadsplikt.
16 §
Tillståndshavaren ska se till
Utöver vad som framgår av
att den enskilde får information artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
och 14.4 i Europaparlamentets och
om personuppgiftsbehandlingen.
Informationen ska innehålla rådets förordning (EU) 2016/679
ska den personuppgiftsansvarige
upplysningar om
1. vem som är personuppgifts- enligt denna lag till den registrerade lämna information om
ansvarig,
2. ändamålen med behandlingen,
1. den uppgiftsskyldighet som
3. den uppgiftsskyldighet som
kan följa av lag eller förordning,
kan följa av lag eller förordning,
2. de tystnadsplikts- och säker4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för hetsbestämmelser som gäller för
uppgifterna och behandlingen,
uppgifterna och behandlingen,
5. rätten att ta del av uppgif3. rätten enligt artikel 82 i
terna enligt 26 § personuppgifts- Europaparlamentets och rådets förlagen (1998:204),
ordning (EU) 2016/679 och 8 kap.
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6. rätten enligt 15 § till rättelse
av oriktiga eller missvisande uppgifter,
7. rätten enligt 15 § till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag,
8. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp,
9. vad som gäller i fråga om
bevarande, samt
10. huruvida personuppgiftsbehandlingen är frivillig eller inte.
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1 § lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag,
och
4. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp.

1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:111)
om införande av socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om införande
av socialförsäkringsbalken att 9 kap. 22 och 23 §§ ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
22 §
Bestämmelserna i 114 kap.
Bestämmelserna i 114 kap.
socialförsäkringsbalken tillämpas socialförsäkringsbalken tillämpas
även i fråga om förmåner som även i fråga om förmåner som
avser tid före ikraftträdandet. avser tid före ikraftträdandet.
Det som föreskrivs i 114 kap. Det som föreskrivs i 114 kap.
2 § balken om förmåner enligt 2 § balken om förmåner enligt
denna ska då avse förmåner en- denna ska då avse förmåner enligt de upphävda författningarna. ligt de upphävda författningarna.
Bestämmelserna i 114 kap. 33 § De upphävda bestämmelserna i
balken om skadestånd på grund 114 kap. 33 § balken om skadeav behandling enligt det kapitlet stånd på grund av behandling eneller föreskrifter som har med- ligt det kapitlet eller föreskrifter
delats i anslutning till det kapitlet som har meddelats i anslutning
ska även avse behandling enligt till det kapitlet ska även avse beden upphävda lagen (2003:763) handling enligt den upphävda
om behandling av personuppgifter lagen (2003:763) om behandling
inom socialförsäkringens admi- av personuppgifter inom socialnistration eller föreskrifter som försäkringens administration eller
har meddelats i anslutning till föreskrifter som har meddelats i
den lagen.
anslutning till den lagen.
23 §
Bestämmelserna om skadeDe upphävda bestämmelserna
stånd i 114 kap. 33 § socialför- om skadestånd i 114 kap. 33 §
säkringsbalken tillämpas endast socialförsäkringsbalken tillämpas
om den omständighet som ett endast om den omständighet
yrkande om skadestånd grundas som ett yrkande om skadestånd
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på har inträffat efter utgången
av november 2003. I annat fall
tillämpas de dessförinnan gällande
bestämmelserna.
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grundas på har inträffat efter
utgången av november 2003, men
före den 25 maj 2018. Har omständigheten inträffat före utgången
av november 2003, tillämpas de
då gällande bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
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Förslag till
lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Härigenom föreskrivs i fråga om alkohollagen (2010:1622) att
13 kap. 5 § ska upphöra att gälla.
1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2012:263)
om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering
av mänskliga organ

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2012:263) om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 § och rubriken närmast före 4 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förhållandet till annan lag

Förhållandet till annan
dataskyddsreglering

4§
Om inget annat följer av denna
Denna lag kompletterar Europalag eller föreskrifter som har med- parlamentets och rådets förordning
delats med stöd av lagen, gäller (EU) 2016/679 av den 27 april
personuppgiftslagen (1998:204) vid 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
behandling av personuppgifter.
av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning) vid
behandling av personuppgifter.
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter enligt denna lag, om inte annat följer
av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.
1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2012:453)
om register över nationella vaccinationsprogram

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2012:453) om register
över nationella vaccinationsprogram
dels att 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,
dels att 3, 6 och 13 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §15
Personuppgiftslagen (1998:204)
Denna lag kompletterar Europagäller vid behandling av person- parlamentets och rådets förordning
uppgifter i Folkhälsomyndighetens (EU) 2016/679 av den 27 april
verksamhet när det gäller natio- 2016 om skydd för fysiska personella vaccinationsprogram, om ner med avseende på behandling
inte annat följer av denna lag av personuppgifter och om det fria
eller av föreskrifter som har med- flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG
delats i anslutning till lagen.
(allmän dataskyddsförordning).
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter enligt denna lag, om inte annat följer
av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.
6§
Personuppgifter får behandlas för
1. framställning av statistik,
2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av nationella
vaccinationsprogram, samt
3. forskning och epidemiologiska undersökningar.
15

Senaste lydelse 2013:637.
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Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i
första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första
stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).
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Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i
första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Att personuppgifter som
behandlas för ändamål som anges
i första stycket även får behandlas
för andra ändamål framgår av
artikel 5.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679.

13 §16
Folkhälsomyndigheten ska se
Utöver vad som framgår av
till att den enskilde får information artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
om personuppgiftsbehandlingen.
och 14.4 i Europaparlamentets och
Informationen ska innehålla rådets förordning (EU) 2016/679
ska den personuppgiftsansvarige
upplysningar om
1. vem som är personuppgifts- enligt denna lag till den registrerade lämna information om
ansvarig,
2. ändamålen med behandlingen,
1. den uppgiftsskyldighet som
3. den uppgiftsskyldighet som
kan följa av lag eller förordning,
kan följa av lag eller förordning,
2. de tystnadsplikts- och säker4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för hetsbestämmelser som gäller för
uppgifterna och behandlingen,
uppgifterna och behandlingen,
5. rätten att ta del av uppgif3. rätten enligt artikel 82 i
terna enligt 26 § personuppgifts- Europaparlamentets och rådets förlagen (1998:204),
ordning (EU) 2016/679 och 8 kap.
6. rätten enligt 12 § till rättelse 1 § lagen (2018:xx) med komav oriktiga eller missvisande upp- pletterande bestämmelser till EU:s
gifter,
dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag,
16

Senaste lydelse 2013:637.
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7. rätten enligt 12 § till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag,
8. vad som gäller i fråga om
4. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp,
sökbegrepp, samt
9. vad som gäller i fråga om
bevarande, samt
5. att registreringen inte är
10. att registreringen inte är
frivillig.
frivillig.
1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:526)
om behandling av personuppgifter i ärenden
om licens för läkemedel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel
dels att 20 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 och 20 §§ ska utgå,
dels att 4, 9 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 a §, och närmast före
4 och 9 a §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Förhållandet till annan
dataskyddsreglering

4§
Personuppgiftslagen (1998:204)
Denna lag kompletterar Europagäller för Läkemedelsverkets och parlamentets och rådets förordning
E-hälsomyndighetens behandling (EU) 2016/679 av den 27 april
av personuppgifter i verksamhet 2016 om skydd för fysiska persosom rör ärenden om ansökan om ner med avseende på behandling
licens för läkemedel, om inte annat av personuppgifter och om det fria
följer av denna lag eller föreskrif- flödet av sådana uppgifter och om
ter som meddelas i anslutning till upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).
denna lag.
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter enligt denna lag, om inte annat följer
av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.
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9§
I fråga om behandling av
Att personuppgifter som bepersonuppgifter för annat ända- handlas för ändamål som anges i
mål än vad som anges i 8 § gäller 8 § även får behandlas för andra
9 § första stycket d och andra ändamål framgår av artikel 5.1 b
stycket
personuppgiftslagen i Europaparlamentets och rådets
(1998:204).
förordning (EU) 2016/679.
Behandling av känsliga
personuppgifter
9a§
Enligt artikel 9.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 får sådana
särskilda kategorier av personuppgifter som anges i artikel 9.1 i
samma förordning (känsliga personuppgifter) endast behandlas av
eller under ansvar av den som omfattas av tystnadsplikt.
21 §
Den personuppgiftsansvarige
Utöver vad som framgår av
ska se till att den registrerade får artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
information om personuppgifts- och 14.4 i Europaparlamentets och
behandlingen.
rådets förordning (EU) 2016/679
Informationen ska innehålla ska den personuppgiftsansvarige
enligt denna lag till den registreupplysningar om
1. vem som är personuppgifts- rade lämna information om
ansvarig,
2. ändamålen med behandlingen,
1. den uppgiftsskyldighet som
3. den uppgiftsskyldighet som
kan följa av lag eller förordning,
kan följa av lag eller förordning,
2. de sekretess- och säkerhets4. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för upp- bestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen,
gifterna och behandlingen,
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5. rätten att ta del av uppgifterna enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204),
6. rätten enligt 20 § till rättelse
av oriktiga eller missvisande uppgifter och till skadestånd vid behandling av personuppgifter i
strid med denna lag,

3. rätten enligt artikel 82 i
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 och
8 kap. 1 § lagen (2018:xx) med
kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning till
skadestånd vid behandling av
personuppgifter i strid med denna
lag, och
7. vad som gäller i fråga om
4. vad som gäller i fråga om
sökbegränsningar, och
sökbegränsningar.
8. vad som gäller i fråga om
gallring.

1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1981:1370) om skyldighet för
socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1981:1370) om
skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter att
1 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §17
I denna förordning meddelas
I denna förordning meddelas
föreskrifter om att socialnämnd- föreskrifter om att socialnämnderna skall lämna ut sådana per- erna ska lämna ut sådana personuppgifter som avses i person- sonuppgifter som avses i Europauppgiftslagen (1998:204) för sta- parlamentets och rådets förordning
tistiska ändamål.
(EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning)
för statistiska ändamål.
Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

17

Senaste lydelse 2001:942.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2001:637) om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:637) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 2 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §18
Denna förordning reglerar
Denna förordning reglerar,
behandlingen av personuppgifter om inte annat anges i 1 a §, beinom socialtjänsten för Statens handlingen av personuppgifter
institutionsstyrelse, kommunala inom socialtjänsten för Statens
myndigheter, privat verksamhet, institutionsstyrelse, kommunala
Inspektionen för vård och om- myndigheter, privat verksamhet,
sorg och Socialstyrelsen enligt Inspektionen för vård och omlagen (2001:454) om behandling sorg och Socialstyrelsen enligt
av personuppgifter inom social- lagen (2001:454) om behandling
tjänsten.
av personuppgifter inom socialtjänsten.
1a§
Denna förordning gäller inte
vid behandling av personuppgifter
som utförs av behöriga myndigheter för syften som anges i 1 kap.
2 § brottsdatalagen (2018:xx).

18

Senaste lydelse 2013:183.
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2 §19
Grundläggande bestämmelser
om behandling av personuppgifter
finns
i
personuppgiftslagen
(1998:204).
Särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten finns i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, i 12 kap. socialtjänstlagen (2001:453)
och i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
12 §20
En kommunal myndighet får behandla personuppgifter för
1. handläggning av ärenden om bistånd och annat stöd samt
genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och behandling samt annan social service som följer av bestämmelserna i
socialtjänstlagen (2001:453) och 2 kap. 7 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter,
2. faderskapsutredningar, utredning om vårdnad av barn, adoptionsärenden samt annan verksamhet inom familjerätten som följer
av bestämmelserna i föräldrabalken,
3. handläggning av ärenden och annan verksamhet som följer av
bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
4. handläggning av ärenden om insatser och för särskilda uppgifter som följer av bestämmelserna i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade,
5. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,
6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,
7. handläggning av ärenden om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar,
8. handläggning av ärenden och annan verksamhet inom socialtjänsten som utförs vid kommunal invandrarbyrå,

19
20

Senaste lydelse 2005:129.
Senaste lydelse 2010:42.
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9. handläggning av ärenden som följer av bestämmelserna i lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
och körkortsförordningen (1998:980), samt
10. tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.
Vid handläggning av ärenden
Vid handläggning av ärenden
om tillstånd till parkering för om tillstånd till parkering för
rörelsehindrade och som följer rörelsehindrade och som följer
av bestämmelserna i körkorts- av bestämmelserna i körkortsförordningen får en kommunal förordningen får en kommunal
myndighet inte behandla andra myndighet inte behandla andra
känsliga personuppgifter än upp- sådana känsliga personuppgifter
gifter som rör hälsa.
som avses i 7 § första stycket 2
lagen (2001:454) om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten än uppgifter som rör
hälsa.
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018 i fråga om 1 och
1 a §§ och i övrigt den 25 maj 2018.
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Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2001:707) om patientregister
hos Socialstyrelsen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:707) om
patientregister hos Socialstyrelsen att 7 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Den information som SocialUtöver vad som framgår av
styrelsen skall lämna de registre- artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
rade enligt 25 § första stycket c) och 14.4 i Europaparlamentets och
personuppgiftslagen (1998:204) rådets förordning (EU) 2016/679
av den 27 april 2016 om skydd
skall omfatta
1. vilka kategorier av uppgifter för fysiska personer med avseende
som ingår i registret,
på behandling av personuppgifter
2. varifrån uppgifter hämtas in, och om det fria flödet av sådana
3. hur länge registret kommer uppgifter och om upphävande av
att föras,
direktiv 95/46/EG (allmän data4. rätten till rättelse av orik- skyddsförordning) ska den persontiga eller missvisande uppgifter,
uppgiftsansvarige enligt denna
förordning till den registrerade
lämna information om
5. innebörden och omfatt1. innebörden och omfattningen av det sekretess- och ningen av det sekretess- och
säkerhetsskydd som gäller för säkerhetsskydd som gäller för
registret,
registret, och
6. vad som gäller ifråga om
2. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för auto- utlämnande på medium för automatiserad behandling,
matiserad behandling.
7. den registrerades rätt att ta
del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), samt
8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.
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Socialstyrelsen skall på lämpSocialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten ligt sätt informera allmänheten
om registret.
om registret.
Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
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Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2001:708) om medicinskt födelseregister
hos Socialstyrelsen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:708) om
medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen att 7 § ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Den information som SocialUtöver vad som framgår av
styrelsen skall lämna de registre- artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
rade enligt 25 § första stycket c) och 14.4 i Europaparlamentets och
personuppgiftslagen (1998:204) rådets förordning (EU) 2016/679
av den 27 april 2016 om skydd
skall omfatta
1. vilka kategorier av uppgifter för fysiska personer med avseende
som ingår i registret,
på behandling av personuppgifter
2. varifrån uppgifter hämtas in, och om det fria flödet av sådana
3. hur länge registret kommer uppgifter och om upphävande av
att föras,
direktiv 95/46/EG (allmän data4. rätten till rättelse av orik- skyddsförordning) ska den persontiga eller missvisande uppgifter,
uppgiftsansvarige enligt denna
förordning till den registrerade
lämna information om
5. innebörden och omfatt1. innebörden och omfattningen av det sekretess- och ningen av det sekretess- och
säkerhetsskydd som gäller för säkerhetsskydd som gäller för
registret,
registret, och
6. vad som gäller ifråga om
2. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för auto- utlämnande på medium för automatiserad behandling,
matiserad behandling.
7. den registrerades rätt att ta
del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), samt
8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.
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Socialstyrelsen skall på lämpSocialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten ligt sätt informera allmänheten
om registret.
om registret.
Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2001:709) om cancerregister
hos Socialstyrelsen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:709) om
cancerregister hos Socialstyrelsen att 7 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Den information som SocialUtöver vad som framgår av
styrelsen skall lämna de registre- artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
rade enligt 25 § första stycket c) och 14.4 i Europaparlamentets och
personuppgiftslagen (1998:204) rådets förordning (EU) 2016/679
av den 27 april 2016 om skydd
skall omfatta
1. vilka kategorier av uppgifter för fysiska personer med avseende
som ingår i registret,
på behandling av personuppgifter
2. varifrån uppgifter hämtas in, och om det fria flödet av sådana
3. hur länge registret kommer uppgifter och om upphävande av
att föras,
direktiv 95/46/EG (allmän data4. rätten till rättelse av orik- skyddsförordning) ska den persontiga eller missvisande uppgifter,
uppgiftsansvarige enligt denna
förordning till den registrerade
lämna information om
5. innebörden och omfatt1. innebörden och omfattningen av det sekretess- och ningen av det sekretess- och
säkerhetsskydd som gäller för säkerhetsskydd som gäller för
registret,
registret, och
6. vad som gäller ifråga om
2. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för auto- utlämnande på medium för automatiserad behandling,
matiserad behandling.
7. den registrerades rätt att ta
del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), samt
8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.
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Socialstyrelsen skall på lämpSocialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten ligt sätt informera allmänheten
om registret.
om registret.
Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2003:766) om behandling av personuppgifter
inom socialförsäkringens administration

Härigenom föreslås i fråga om förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration21
dels att 3 c § ska upphöra att gälla,
dels att 8 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §22
Försäkringskassan får meddela föreskrifter i fråga om
1. formerna för tilldelning av behörighet för åtkomst till socialförsäkringsdatabasen genom en särskild handling,
2. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Försäkringskassan
och Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst till och formerna
för direktåtkomsten,
4. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Statens tjänstepensionsverk och det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpensioner får ha direktåtkomst till,
5. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut
på medium för automatiserad behandling för sammanställning av
gemensam pensionsinformation,
6. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut
på medium för automatiserad behandling till organ som driver försäkringsrörelse,
7. begränsningar av de sökbegrepp som får användas vid sökning
i socialförsäkringsdatabasen,
8. fastställande av avgifter för utlämnade av uppgifter och handlingar från socialförsäkringsdatabasen, om inte utlämnandet är avgiftsfritt till följd av att det sker till en annan myndighet på grund
av att det föreligger en sådan skyldighet i lag eller förordning, och
21
22

Senaste lydelse av 3 c § 2010:1723.
Senaste lydelse 2010:1723.
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9. vilka särskilda åtgärder som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska vidta för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i 114 kap. socialförsäkringsbalken.
Om föreskrifterna enligt första
Om föreskrifterna enligt första
stycket avser uppgifter som faller stycket avser uppgifter som faller
under Pensionsmyndighetens per- under Pensionsmyndighetens personuppgiftsansvar enligt 114 kap. sonuppgiftsansvar enligt 114 kap.
6 § andra stycket socialförsäk- 6 a § socialförsäkringsbalken ska
ringsbalken ska föreskrifterna föreskrifterna beslutas i samråd
beslutas i samråd med Pensions- med Pensionsmyndigheten.
myndigheten.
1. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Bestämmelsen i 3 c § gäller fortfarande när kommunalt vårdnadsbidrag har lämnats enligt den upphävda lagen (2008:307) om
kommunalt vårdnadsbidrag.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2005:363) om läkemedelsregister
hos Socialstyrelsen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2005:363) om
läkemedelsregister hos Socialstyrelsen att 6 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Den information som SocialUtöver vad som framgår av
styrelsen skall lämna de registre- artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
rade enligt 25 § första stycket c och 14.4 i Europaparlamentets och
personuppgiftslagen (1998:204) rådets förordning (EU) 2016/679
av den 27 april 2016 om skydd
skall omfatta
1. vilka kategorier av uppgifter för fysiska personer med avseende
som ingår i registret,
på behandling av personuppgifter
2. varifrån uppgifter hämtas in, och om det fria flödet av sådana
3. hur länge registret kommer uppgifter och om upphävande av
att föras,
direktiv 95/46/EG (allmän data4. rätten till rättelse av orik- skyddsförordning) ska den persontiga eller missvisande uppgifter,
uppgiftsansvarige enligt denna
förordning till den registrerade
lämna information om
5. innebörden och omfatt1. innebörden och omfattningen av det sekretess- och ningen av det sekretess- och
säkerhetsskydd som gäller för säkerhetsskydd som gäller för
registret,
registret, och
6. vad som gäller i fråga om
2. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för auto- utlämnande på medium för automatiserad behandling,
matiserad behandling.
7. den registrerades rätt att ta
del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen, samt
8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.
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Socialstyrelsen skall på lämpSocialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten ligt sätt informera allmänheten
om registret.
om registret.
Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
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Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2006:94)
om register hos Socialstyrelsen över insatser
inom den kommunala hälso- och sjukvården

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2006:94) om
register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala
hälso- och sjukvården att 6 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Den information som SocialUtöver vad som framgår av
styrelsen skall lämna de registre- artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
rade enligt 25 § första stycket c och 14.4 i Europaparlamentets och
personuppgiftslagen (1998:204) rådets förordning (EU) 2016/679
av den 27 april 2016 om skydd
skall omfatta
1. vilka kategorier av uppgifter för fysiska personer med avseende
som ingår i registret,
på behandling av personuppgifter
2. varifrån uppgifter hämtas in, och om det fria flödet av sådana
3. hur länge registret kommer uppgifter och om upphävande av
att föras,
direktiv 95/46/EG (allmän data4. rätten till rättelse av orik- skyddsförordning) ska den persontiga eller missvisande uppgifter,
uppgiftsansvarige enligt denna förordning till den registrerade lämna
information om
5. innebörden och omfatt1. innebörden och omfattningen av det sekretess- och ningen av det sekretess- och
säkerhetsskydd som gäller för säkerhetsskydd som gäller för
registret,
registret, och
6. vad som gäller i fråga om
2. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för auto- utlämnande på medium för automatiserad behandling,
matiserad behandling.
7. den registrerades rätt att ta
del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), samt
8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.
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Socialstyrelsen skall på lämpSocialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten ligt sätt informera allmänheten
om registret.
om registret.
Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
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1.27

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2006:196) om register över hälsooch sjukvårdspersonal

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2006:196) om
register över hälso- och sjukvårdspersonal
dels att 9 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att 2 och 8 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Personuppgiftslagen (1998:204)
Denna förordning kompletterar
gäller utöver denna förordning vid Europaparlamentets och rådets förbehandlingen av personuppgifter i ordning (EU) 2016/679 av den
registret.
27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter enligt denna förordning, om inte
annat följer av denna förordning.
8§
Socialstyrelsen skall på lämpUtöver vad som framgår av
ligt sätt informera den registre- artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
rade om registret. Informationen och 14.4 i Europaparlamentets och
skall ge upplysning om vem som rådets förordning (EU) 2016/679
är personuppgiftsansvarig och ska den personuppgiftsansvarige
redovisa ändamålet med registret enligt denna förordning till den
och vilken typ av uppgifter som registrerade lämna information
registret får innehålla samt ge om
upplysning om
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1. vilken typ av uppgifter
som registret får innehålla,
1. de sekretess- och säker2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för hetsbestämmelser som gäller för
registret,
registret,
2. rätten att få information
och rättelse enligt personuppgiftslagen (1998:204),
3. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid
med denna förordning,
4. vad som gäller i fråga om
4. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande av uppgifter på utlämnande av uppgifter på
medium för automatiserad be- medium för automatiserad behandling,
handling, samt
5. om registreringen är frivillig eller inte.
1. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.

112

SOU 2017:66

1.28

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2008:194) om tandhälsoregister
hos Socialstyrelsen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2008:194) om
tandhälsoregister hos Socialstyrelsen att 6 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Den information som SocialUtöver vad som framgår av
styrelsen ska lämna de registre- artikel 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2
rade enligt 25 § första stycket c och 14.4 i Europaparlamentets och
personuppgiftslagen (1998:204) ska rådets förordning (EU) 2016/679
omfatta
av den 27 april 2016 om skydd
1. vilka kategorier av uppgifter för fysiska personer med avseende
som ingår i registret,
på behandling av personuppgifter
2. varifrån uppgifter hämtas in, och om det fria flödet av sådana
3. hur länge registret kommer uppgifter och om upphävande av
att föras,
direktiv 95/46/EG (allmän data4. rätten till rättelse av orik- skyddsförordning) ska den persontiga eller missvisande uppgifter,
uppgiftsansvarige enligt denna
förordning till den registrerade
lämna information om
5. innebörden och omfatt1. innebörden och omfattningen av det sekretess- och ningen av det sekretess- och
säkerhetsskydd som gäller för säkerhetsskydd som gäller för
registret,
registret, samt
6. vad som gäller i fråga om
2. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för auto- utlämnande på medium för automatiserad behandling,
matiserad behandling.
7. den registrerades rätt att ta
del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen, samt
8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.
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Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om
registret.
Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
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1.29

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1422) om behandling av personuppgifter
i Statistiska centralbyråns verksamhet
med framställning av statistik
över kommunalt vårdnadsbidrag

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2009:1422) om
behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag
dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 § ska utgå,
dels att 1, 3, 4 och 5 §§ och rubriken närmast före 3 § ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna förordning gäller vid
Denna förordning gäller vid
helt eller delvis automatiserad helt eller delvis automatiserad
behandling av personuppgifter i behandling av personuppgifter i
Statistiska centralbyråns verksam- Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik het med framställning av statistik
över vårdnadsbidrag enligt lagen över vårdnadsbidrag enligt den
(2008:307) om kommunalt vård- upphävda lagen (2008:307) om
nadsbidrag.
kommunalt vårdnadsbidrag.
Förhållandet till lagen om
den officiella statistiken
och personuppgiftslagen

Förhållandet till annan
lagstiftning

3§
Bestämmelserna i 14, 15 och
Denna förordning komplette19 §§ lagen (2001:99) om den rar Europaparlamentets och rådets
officiella statistiken gäller när förordning (EU) 2016/679 av
Statistiska centralbyrån behandlar den 27 april 2016 om skydd för
personuppgifter för att framställa fysiska personer med avseende på
statistik över kommunalt vård- behandling av personuppgifter och
nadsbidrag. Om inte annat följer om det fria flödet av sådana upp115
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av angivna bestämmelser eller
denna förordning gäller personuppgiftslagen (1998:204) vid
Statistiska centralbyråns behandling av personuppgifterna.
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gifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Bestämmelserna i 14, 15 och
19 §§ lagen (2001:99) om den
officiella statistiken gäller när
Statistiska centralbyrån behandlar personuppgifter för att framställa statistik över kommunalt
vårdnadsbidrag.
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter enligt denna förordning, om inte
annat följer av angivna bestämmelser eller denna förordning.

4§
Behandling av personuppgifter får ske inom ramen för ett uppdrag från regeringen som gäller framställning av statistik över det
kommunala vårdnadsbidraget.
Personuppgifter som behandPersonuppgifter som behandlas för det ändamål som anges i las för ändamål som anges i
första stycket får också behand- första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftsläm- las för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstäm- nande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. melse med lag eller förordning.
I övrigt gäller 9 § första stycket d Att personuppgifter som behandoch andra stycket personuppgifts- las för ändamål som anges i första
lagen (1998:204).
stycket även får behandlas för andra
ändamål framgår av artikel 5.1 b
i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679.
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5§
Utöver vad som följer av 14 §
Utöver vad som följer av 14 §
lagen (2001:99) om den offici- lagen (2001:99) om den officiella statistiken får Statistiska ella statistiken får Statistiska
centralbyrån behandla sådana centralbyrån behandla sådana
personuppgifter som anges i 2 § personuppgifter som anges i den
förordningen (2009:1421) om upphävda 2 § förordningen
skyldighet för kommuner att (2009:1421) om skyldighet för
lämna statistiska uppgifter om kommuner att lämna statistiska
kommunalt vårdnadsbidrag.
uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag.
Endast sådana uppgifter får behandlas som behövs för de ändamål som anges i 4 §.
1. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2011:116) om register hos Socialstyrelsen
över läkemedel som lämnats ut från apotek
i Jämtlands län

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:116) om
register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från
apotek i Jämtlands län
dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå.
1. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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1.31

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2011:306) om behandling av personuppgifter
i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets
verksamhet i fråga om det statliga
tandvårdsstödet

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:306) om
behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet
dels att 9 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att 3 och 4 §§ och rubriken närmast före 3 § ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förhållandet till
personuppgiftslagen

Förhållandet till
annan dataskyddsreglering

3§
Om inte annat följer av denna
Denna förordning kompletterar
förordning, gäller personuppgifts- Europaparlamentets och rådets förlagen (1998:204) vid Tandvårds- ordning (EU) 2016/679 av den
och läkemedelsförmånsverkets be- 27 april 2016 om skydd för fysiska
handling av personuppgifter.
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning gäller vid
behandling av personuppgifter enligt denna förordning, om inte
annat följer av denna förordning.
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4§
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får behandla personuppgifter om det behövs för att:
1. fatta beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet
i fråga om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder, referenspriser
för de ersättningsberättigande åtgärderna samt beloppsgränser och
ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostnader, och
2. genomföra uppföljning av utvecklingen på tandvårdsområdet.
Personuppgifter som behandPersonuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i las för de ändamål som anges i
första stycket får också behand- första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftsläm- las för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstäm- nande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. melse med lag eller förordning.
I övrigt gäller 9 § första stycket d Att personuppgifter som behandlas
och andra stycket personuppgifts- för ändamål som anges i första
lagen (1998:204).
stycket även får behandlas för
andra ändamål framgår av artikel 5.1 b i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679.
1. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
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1.32

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:413) om kosmetiska produkter

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2013:413) om
kosmetiska produkter att 1 och 5 §§ och rubriken närmast före 5 §
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna förordning är meddelad
1. med stöd av 14 kap. 19 § 1 miljöbalken i fråga om 4 och 6 §§,
2. med stöd av 20 § person2. med stöd av 3 kap. 8 § lagen
uppgiftslagen (1998:204) i fråga (2018:xx) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsom 5 §,
förordning i fråga om 5 §,
3. med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 8 §,
4. med stöd av 26 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 13 och 15 §§,
5. i övrigt med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken.
Undantag
från personuppgiftslagen

Behandling av personuppgifter

5§
Läkemedelsverket får trots
Läkemedelsverket får utföra
13 § andra stycket personuppgifts- de behandlingar av personupplagen (1998:204) utföra de be- gifter som rör hälsa och som är
handlingar av personuppgifter nödvändiga för att fullgöra de
som rör hälsa och som är nöd- skyldigheter som föreskrivs i förvändiga för att fullgöra de skyl- ordning (EG) nr 1223/2009 samt
digheter som föreskrivs i för- i övrigt utföra de behandlingar
ordning (EG) nr 1223/2009 samt av personuppgifter som rör hälsa
i övrigt utföra de behandlingar i den omfattning behandlingen
av personuppgifter som rör hälsa omfattas av Läkemedelsverkets
i den omfattning behandlingen tillsynsverksamhet.
omfattas av Läkemedelsverkets
tillsynsverksamhet.
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Läkemedelsverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av
personuppgifter som Läkemedelsverket utför för att fullgöra sådana
uppgifter som avses i första stycket.
Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
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Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i läkemedelsförordningen
(2015:458)

Härigenom föreskrivs i fråga om läkemedelsförordningen
(2015:458) att 3 kap. 13 § och rubriken närmast före 3 kap. 13 § ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Undantag
från personuppgiftslagen

Behandling av personuppgifter

3 kap.
13 §
Läkemedelsverket och inneLäkemedelsverket och innehavare av ett godkännande eller havare av ett godkännande eller
en registrering för försäljning en registrering för försäljning
får trots bestämmelserna i 13 § får utföra de behandlingar av
andra stycket personuppgiftslagen personuppgifter som rör hälsa,
(1998:204) utföra de behand- inklusive genetiska och biometlingar av personuppgifter som riska uppgifter och uppgifter om
rör hälsa och som är nödvändiga sexuell läggning, och som är nödför att fullgöra de skyldigheter vändiga för att fullgöra de skylsom föreskrivs i läkemedelslagen digheter som föreskrivs i läke(2015:315) eller i denna förord- medelslagen (2015:315) eller i
ning.
denna förordning.
Läkemedelsverket är personPersonuppgifter som behandlas
uppgiftsansvarigt för behandling av annan än Läkemedelsverket
av personuppgifter som verket ut- med stöd av första stycket får inte
för för att fullgöra en sådan skyl- behandlas för några andra ändadighet som avses i första stycket.
mål än arkivändamål av allmänt
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Vad som nu
sagts hindrar inte att personuppgifterna behandlas med stöd av ett
uttryckligt samtycke från den registrerade.
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Läkemedelsverket är personuppgiftsansvarigt för behandling
av personuppgifter som verket utför för att fullgöra en sådan skyldighet som avses i första stycket.
Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
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1.34

Författningsförslag

Förslag till
förordning om upphävande av förordningen
(1994:565) om vårdnadsbidragsregister

Härigenom föreskrivs att förordningen (1994:565) om vårdnadsbidragsregister ska upphöra att gälla den 25 maj 2018.
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Förslag till
förordning om upphävande av förordningen
(1998:156) med bemyndigande
för Datainspektionen att meddela
säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister

Härigenom föreskrivs att förordningen (1998:156) med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för
socialförsäkringsregister ska upphöra att gälla den 25 maj 2018.
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2

Utredningsarbetet
och betänkandet

2.1

Utredningsarbetet

Utredningens utredningsdirektiv (dir. 2016:52) finns intagna som
bilaga till detta betänkande.
Utredningen har bedrivits på sedvanligt sätt med regelbundna
sammanträden och andra kontakter med experter och sakkunniga.
Sammanlagt har tre utredningssammanträden hållits. Därutöver har
särskilda sammanträden hållits med bl.a. de experter som företräder
myndigheter som i dag inte tillämpar en registerförfattning.
Utredningen har vidare gett myndigheter och andra intressenter
som på olika sätt påverkas av de många författningar som omfattas
av utredningens uppdrag tillfälle att lämna synpunkter. Syftet har
varit att säkerställa att förutsättningarna för en ändamålsenlig behandling av personuppgifter inte försämras, om det går att undvika,
och även i övrigt få de berörda aktörernas syn på de författningsändringar som utredningen föreslår.
Utredningen har haft kontakter med ett stort antal andra utredningar som har haft i uppdrag att på olika sätt anpassa svensk rätt
till den nya EU-regleringen. Detta har i huvudsak skett genom regelbundna möten i den samordningsgrupp som bildats i syfte att försöka skapa enhetlighet när det gäller bl.a. tolkning av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. I samordningsgruppen har även
representanter för det arbete som bedrivs inom Regeringskansliet
med att anpassa författningar till den nya EU-regleringen deltagit.
Utredningen har i samordningsgruppen delat med sig av sina texter
avseende generella överväganden.
Utöver möten i samordningsgruppen har utredningen haft samråd eller andra kontakter med företrädare för Utredningen om
2016 års dataskyddsdirektiv (Ju 2016:06), Forskningsdatautred127
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ningen (U 2016:04), Utbildningsdatautredningen (U 2016:03), Utredningen om regleringen av biobanker (S 2016:04) och Totalförsvarsdatautredningen (Fö 2016:01).

2.2

Betänkandets disposition

Betänkandet är indelat i fyra delar, förutom detta kapitel och författningsförslagen samt sammanfattningen.
Den första delen, som omfattar kapitel 3–5, innehåller en allmän
bakgrund. Kapitel 3 innehåller en kort beskrivning av gällande rätt.
I kapitel 4 beskrivs innehållet i dataskyddsförordningen översiktligt. Kapitel 5 innehåller en kort beskrivning av annat pågående
lagstiftningsarbete som har samband med utredningens uppdrag.
I betänkandets andra del, kapitel 6–9, har de generella överväganden som utredningen gjort samlats. I kapitel 6 redovisas några
allmänna utgångspunkter för utredningens arbete. I kapitel 7 finns
det en redogörelse för de generella konsekvenserna av att personuppgiftslagen upphävs och dataskyddsförordningen ska börja
tillämpas. I kapitel 8 redogör utredningen för sina slutsatser kring
behovet av reglering för de myndigheter och verksamheter inom
Socialdepartementets verksamhetsområde som i dag inte har en
registerförfattning. Kapitel 9 innehåller de generella bedömningar
som utredningen gjort när det gäller befintlig lagstiftning. Övervägandena i det kapitlet har sedan använts som en utgångspunkt vid
översynen av de berörda författningarna.
Den tredje delen av betänkandet, som omfattar kapitel 10–14,
består av de särskilda överväganden som utredningen har gjort beträffande de författningar som har ingått i översynen. Behovet av
anpassning analyseras i separata avsnitt för varje författning. Dessa
avsnitt är disponerade på det sättet att samtliga bestämmelser om
behandling av personuppgifter i registerförfattningen gås igenom i
huvudsak i den ordning de förekommer i respektive författning.
Kapitel 10 innehåller överväganden kring de författningar som reglerar behandling av personuppgifter inom en hel verksamhet.
I kapitel 11 återfinns övervägandena om författningar som reglerar
ett visst register eller en viss informationssamling. Kapitel 12 innehåller bedömningar avseende författningar som inte enbart reglerar
behandling av personuppgifter. Författningar som innehåller upp-
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giftsskyldigheter berörs i kapitel 13. I kapitel 14 redogörs för författningar som utredningen bedömt inte behöver finnas kvar. Kapitelindelningen i denna del är gjord av pedagogiska skäl och respektive
författning har placerats i det kapitel den bedömts höra bäst hemma.
Slutligen finns i betänkandets fjärde del, kapitel 15–17, de avslutande kapitlen. I kapitel 15 berörs ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Kapitel 16 innehåller en beskrivning av konsekvenserna
av utredningens förslag. En författningskommentar som innehåller
hänvisningar till de avsnitt där respektive författningsförslag kommenteras finns i kapitel 17.
Som bilagor till betänkandet har fogats utredningens huvuddirektiv (dir. 2016:52) och dataskyddsförordningen.
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3.1

Europarådet

3.1.1

Europakonventionen

Artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) avser rätt till skydd för privat- och familjeliv. Artikeln lyder
enligt följande:
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt
hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna
rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt
samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den
allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller
moral eller för andra personers fri- och rättigheter.
Artikel 8 är tillämplig på behandling av personuppgifter men omfattar inte all slags behandling av personuppgifter – frågan måste
gälla privatliv, familjeliv, hem eller korrespondens. Europakonventionen tar i första hand sikte på åtgärder av det allmänna.
3.1.2

Dataskyddskonventionen

Europarådets ministerkommitté antog år 1980 en konvention
(nr 108) till skydd för enskilda vid automatisk databehandling av
personuppgifter (dataskyddskonventionen). Dataskyddskonventionen
trädde i kraft den 1 oktober 1985 och Sverige anslöt sig till den före
EU-medlemskapet. Även övriga medlemsstater i EU är anslutna till
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dataskyddskonventionen. Dess syfte är att säkerställa den enskildes
rätt till personlig integritet och att förbättra förutsättningarna för
ett fritt informationsflöde över gränserna. Tillämpningsområdet är
enligt huvudregeln automatiserade personregister och automatisk
databehandling av personuppgifter i allmän och enskild verksamhet
(artikel 3).
Dataskyddskonventionen har fem kapitel. Den centrala delen är
kapitel II (artiklarna 4–11) som innehåller de grundläggande principerna för dataskydd. Konventionsstaterna ska vidta nödvändiga
åtgärder i sin nationella lagstiftning för att ge principerna effekt
(artikel 4). Det handlar bl.a. om att personuppgifter ska inhämtas
och behandlas på ett korrekt sätt bara när det är lagligt och för särskilt angivna ändamål, att personuppgifterna ska vara relevanta med
hänsyn till ändamålet och att personuppgifter ska vara riktiga och
uppdaterade vid behov (artikel 5). Uppgifter om ras, politiska åsikter,
religiös tro eller annan övertygelse, hälsa, sexualliv samt brott får
inte behandlas automatiserat, om inte den nationella lagen ger ett
ändamålsenligt skydd (artikel 6). Lämpliga säkerhetsåtgärder ska
vidtas för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten
förstörelse m.m. (artikel 7). Vidare föreskrivs bl.a. att alla som är
registrerade i ett personregister ska ha möjlighet till insyn i registret
och möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade (artikel 8).
De grundläggande principerna ger ett minimiskydd och bestämmelserna i kapitel II hindrar inte att personuppgifter ges ett mer
omfattande skydd än det som föreskrivs i dataskyddskonventionen
(artikel 11). En konventionsstat får dock, enligt artikel 12 i kapitel II, inte hindra gränsöverskridande överföring av personuppgifter till en annan konventionsstat bara av skäl som rör integritetsskydd. Avvikelser kan göras även från minimiskyddet enligt dataskyddskonventionen under förutsättning att avvikelserna anges i
lag och är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för att bl.a. skydda
den registrerades eller andra personers fri- och rättigheter (artikel 9).
Kapitel III innehåller bestämmelser om behandlingen i nationell
lag av flödet av personuppgifter över gränserna. Kapitel IV och V
reglerar formerna för samarbetet mellan konventionsstaterna, medan
kapitel VI och VII innehåller bestämmelser om hur man kan ansluta
sig till konventionen och hur den kan ändras.
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Dataskyddskonventionen är för närvarande föremål för en översyn.
3.1.3

Rekommendation om skyddet av hälsouppgifter

I anslutning till konventionen har Europarådets ministerkommitté
antagit rekommendationer för behandling av personuppgifter på
vissa områden. Rekommendationerna är inte direkt bindande. En
av rekommendationerna, Recommendation No. R (97) 5 of the
Committe of Ministers to Member States on the protection of
medical data, antogs 1997 i syfte att förtydliga vad som gäller för
personuppgifter om hälsa (hälsouppgifter) enligt artikel 6 i dataskyddskonventionen. Rekommendationen ersatte en tidigare rekommendation avseende medicinska databanker, som hade antagits 1981.
Den nya tekniken föranledde nya ställningstaganden.
Rekommendationen No. R (97) 5 är tillämplig på insamling och
automatiserad behandling av hälsouppgifter. Verksamhet utanför
hälso- och sjukvårdssektorn, som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i nationell rätt, omfattas dock inte av rekommendationen.
(Princip 2)
Här följer en översiktlig redogörelse för innehållet i rekommendationen.
Hälsouppgifter får som huvudregel behandlas endast av sjukvårdspersonal med tystnadsplikt och i övrigt i enlighet med lämpliga säkerhetsåtgärder som ska framgå av nationell rätt. (Princip 3)
Hälsouppgifter ska som huvudregel samlas in från den registrerade och får behandlas enbart för vissa i rekommendationen angivna ändamål. Det ska också finnas stöd för behandlingen i lagstiftning. Ändamålen i rekommendationen avser dels allmänna
intressen – folkhälsa, förhindrande av stor fara eller viss brottslighet samt andra allmänna intressen – och dels enskilda intressen.
Hälsouppgifter får behandlas för förebyggande hälso- och sjukvård,
diagnosticering och behandling av den registrerade eller anhörig med
genetisk anknytning, för att skydda den registrerades eller tredje
persons grundläggande intressen, för att uppfylla en kontraktuell
skyldighet, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk eller med stöd av samtycke utom då nationell rätt föreskriver att samtycke inte kan lämnas. (Princip 4.1–3)
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Ett samtycke till behandling av hälsouppgifter ska vara frivilligt,
uttryckt och informerat (princip 6).
För genetiska uppgifter anges särskilt att om de samlats in för
förebyggande hälso- och sjukvård, diagnosticering eller behandling
av den registrerade eller för forskning, ska uppgifterna behandlas
endast för dessa ändamål. Det kan dock finnas överordnade intressen som motiverar att genetiska uppgifter används även för andra
ändamål; detta under förutsättning att lämpliga säkerhetsåtgärder
föreskrivs i lagstiftning. Exempelvis kan genetiska uppgifter behandlas för forskningsändamål och för att fastställa släktskap inom
brottsbekämpande verksamhet. (Princip 4.7–9)
Hälsouppgifter får under vissa förutsättningar lämnas ut för
ungefär samma ändamål som de uppgifterna ursprungligen fick
samlas in för. Utlämnande får ske endast till den som omfattas av
sådan tystnadsplikt som gäller sjukvårdspersonal, eller motsvarande
tystnadsplikt. Utlämnandet ska också ske med stöd i lagstiftning
och utgöra en nödvändig åtgärd i ett demokratiskt samhälle. I vissa
fall har den registrerade möjlighet att invända mot utlämnandet.
(Princip 7)
Den registrerade ska få information om vilka hälsouppgifter som
behandlas om honom eller henne, för vilka ändamål de behandlas,
varifrån hälsouppgifterna samlats in, till vilka hälsouppgifterna kan
komma att lämnas ut, möjligheten att ta tillbaka ett samtycke, vem
som är ansvarig för hälsouppgifterna och möjligheten att ta del av
och begära rättelse av hälsouppgifterna. Informationsskyldigheten
begränsas dock av vissa angivna undantag. (Princip 5)
Den registrerade ska ha möjlighet att ta del av vilka hälsouppgifter
som behandlas om honom eller henne. Begränsningar i rätten att få
del av hälsouppgifterna kan göras i lagstiftning om det exempelvis
är nödvändigt av skäl som berör allmän säkerhet, om den registrerade eller en anhörig med genetisk anknytning skulle åsamkas allvarlig skada genom att hälsouppgifterna lämnas ut, eller om uppgifterna endast behandlas för statistiska eller forskningsrelaterade skäl
och det inte finns någon risk för integritetsintrång. (Princip 8.1 och 2)
Oväntade resultat till följd av en genetisk analys ska meddelas
den registrerade om nationell rätt inte förbjuder det, om den registrerade själv frågat efter resultatet och informationen inte riskerar
att skada den registrerade eller annan (princip 8.4).
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Den registrerade ska också ha möjlighet att begära rättelse av
felaktiga hälsouppgifter och, om begäran av rättelse avslås, kunna
överklaga beslutet om avslag (princip 8.3).
Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ska vidtas för att
skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse,
oavsiktlig förlust samt otillåten tillgång, ändring, utlämnande eller i
övrigt otillåten behandling (princip 9). Hälsouppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket
uppgifterna samlats in (princip 10).
Principerna i rekommendationen gäller även överföring av hälsouppgifter till andra länder. Överföring till länder som inte tillhandahåller sådant skydd som dataskyddskonventionen och de aktuella
rekommendationerna föreskriver, ska i regel inte förekomma. Överföring kan trots det ske om den registrerade har lämnat samtycke
eller det framgår av nationell rätt att överföring ska ske och tillräckliga åtgärder har vidtagits för att tillförsäkra uppgifterna skydd.
(Princip 11)
Hälsouppgifter som används för forskningsändamål ska, när det
är möjligt, vara anonymiserade. Om anonymisering inte är möjlig,
får hälsouppgifter behandlas om samtycke har lämnats, om stöd
finns i nationell rätt, eller om användningen av hälsouppgifter i ett
avgränsat forskningsprojekt med ett allmänt intresse har tillåtits av
en i nationell rätt särskilt utsedd funktion. Det förutsätter dock
bl.a. att den registrerade inte uttryckligen motsatt sig behandlingen
och att intresset av forskningsprojektet motiverar behandlingen.
(Princip 12)
3.1.4

Rekommendation om skyddet av personuppgifter
som behandlas för ändamål rörande social trygghet

Europarådets ministerkommitté har också antagit en rekommendation som avser personuppgifter som behandlas inom ramen för
de sociala trygghetssystemen, Recommendation No. R (86) 1 of the
Committee of Ministers to Member States on the protection of
personal data used for social security purposes. Rekommendationen
antogs 1986 i syfte att ge principer och riktlinjer för behandling av
personuppgifter för ändamål rörande social trygghet.
Rekommendationen är tillämplig på behandling av personuppgifter för ”social security purposes” (ändamål hänförliga till social
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trygghet). Av definitionen av uttrycket ”social security purposes”
framgår att det avser alla de arbetsuppgifter som utförs inom de
sociala trygghetssystemen avseende följande förmåner: förmåner
vid sjukdom och havandeskap, invaliditetsförmåner, åldersförmåner,
efterlevandeförmåner, förmåner vid arbetsskada, förmåner vid
dödsfall, arbetslöshetsförmåner och familjeförmåner (princip 1.2).
Här följer en översiktlig redogörelse för innehållet i rekommendationen.
Insamling och lagring av personuppgifter ska begränsas till vad
som är nödvändigt för att arbetsuppgifter inom de sociala trygghetssystemen ska kunna utföras. Är personuppgifterna av känslig
natur, får de samlas in om det finns stöd i nationell rätt. Personuppgifter som rör ras, politiska åsikter eller religiösa eller andra
övertygelser får behandlas enbart om det är absolut nödvändigt för
administrationen av en viss förmån. (Princip 3.1)
Personuppgifter ska som huvudregel samlas in från den registrerade men kan även samlas in från andra om det finns stöd för det i
nationell rätt. Personuppgifter av känslig natur får samlas in från
andra källor än den registrerade endast med stöd av samtycke eller i
enlighet med lämpliga säkerhetsåtgärder som ska framgå av nationell rätt. (Princip 3.2 och 3)
Personuppgifter som samlats in för ett visst ändamål får behandlas även för andra ändamål hänförliga till social trygghet
(princip 4.1). Utbyte av personuppgifter mellan olika organ inom
det sociala trygghetssystemet får ske i den mån det behövs för att
arbetsuppgifter ska kunna utföras (princip 4.2). Överföring av personuppgifter över nationsgränser och mellan olika organ inom det
sociala trygghetssystemet får också ske om det är nödvändigt för
att arbetsuppgifter ska kunna utföras i enlighet med internationella
rättsakter (princip 8.1). Till andra organ får uppgifter lämnas ut
enbart för ändamål som avser social trygghet eller med stöd av den
registrerades samtycke (princip 4.3).
Användningen av nationella identifikationsnummer (personnummer eller liknande) ska omgärdas av lämpliga säkerhetsåtgärder
fastställda i nationell rätt (princip 5.1). Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ska vidtas även i övrigt för att personuppgifter
ska tillförsäkras säkerhet och sekretess (princip 7.1).
Om inte annat framgår av nationell rätt rörande hälsouppgifter
eller personuppgifter inom forskning och statistik, får rätten till
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insyn och möjligheten att begära rättelse inte begränsas förutom
om det är nödvändigt för att förhindra bedrägeri eller utnyttjande
av det sociala trygghetssystemet eller för skyddet av enskildas frioch rättigheter. (Princip 6.1)
Personuppgifter får inte lagras under längre tid än vad som är
motiverat för ändamålet eller vad som är behövligt med hänsyn till
den registrerades intresse. Personuppgifter som endast ska användas
för forskning eller statistik ska, om det är möjligt, anonymiseras.
Om det inte är möjligt att använda sig av anonymisering, ska andra
lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. (Princip 9)

3.2

Dataskyddsdirektivet

3.2.1

Inledning

Den allmänna regleringen om behandling av personuppgifter inom
EU finns för närvarande i Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter, nedan kallat dataskyddsdirektivet. Dataskyddsdirektivet syftar till att garantera en hög och i alla medlemsstater likvärdig skyddsnivå när det gäller enskilda personers fri- och
rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter, samt
att främja ett fritt flöde av personuppgifter mellan medlemsstaterna
i EU.
Dataskyddsdirektivet är direkt bindande för medlemsstaterna
i fråga om det resultat som ska uppnås. Medlemsstaterna bestämmer dock själva på vilket sätt dataskyddsdirektivet ska införlivas i
den nationella lagstiftningen och de får, inom den ram som anges i
dataskyddsdirektivet, närmare precisera villkoren för när behandling av personuppgifter får förekomma. Sådana preciseringar får
inte hindra det fria flödet av personuppgifter inom unionen.
Dataskyddskonventionens roll som grundläggande dokument
för automatiserad behandling av personuppgifter inom EU har i
praktiken övertagits av dataskyddsdirektivet. EU-domstolen1 har
emellertid ansett att artikel 8 i Europakonventionen har betydelse
1
Här och i det följande används namnet EU-domstolen genomgående även när den domstolen meddelat det aktuella avgörandet under namnet EG-domstolen.
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vid sidan av dataskyddsdirektivet vid bedömningen av nationella
regler som tillåter behandling av personuppgifter.2
Dessutom finns en grundläggande bestämmelse om dataskydd i
artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02), rättighetsstadgan. I artikeln anges att var
och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller
henne. Personuppgifterna ska behandlas lagenligt för bestämda
ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller
någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få
tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och få
rättelse av dem. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa
regler efterlevs.
3.2.2

Tillämpningsområde

Dataskyddsdirektivet omfattar helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter. Även manuell behandling av personuppgifter omfattas, om personuppgifterna ingår i eller kommer att
ingå i ett register. Däremot omfattas inte behandling av personuppgifter på områden som faller utanför EU-rätten, t.ex. allmän säkerhet, försvar, medlemsstaternas säkerhet och medlemsstaternas verksamhet på straffrättens område. Dataskyddsdirektivet gäller inte
heller för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person bedriver som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som
har samband med hans eller hennes hushåll. (Artikel 3)
3.2.3

Grundläggande krav och principer

Dataskyddsdirektivet innehåller en rad grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter. Det åligger den registeransvarige
(i dataskyddsdirektivet används begreppet registeransvarig, som i
sak motsvarar begreppet personuppgiftsansvarig) att säkerställa att
kraven efterlevs (artikel 6.2). All behandling av personuppgifter
måste vara laglig och korrekt. Personuppgifter får bara samlas in
2

EU-domstolens dom av den 20 maj 2003, Rechnungshof (C-465/00) mot Österreichischer
Rundfunk m.fl. och Christa Neukomm (C-138/01) och Joseph Lauermann (C-139/01) mot
Österreichischer Rundfunk, EU:C:2003:294.
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för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och senare behandling får inte ske på ett sätt som är oförenligt med dessa
ändamål (finalitetsprincipen). Personuppgifterna måste vara adekvata
och relevanta och får inte omfatta mer än vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet. Vidare ska personuppgifterna vara riktiga och aktuella och alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter vid behov utplånas eller rättas. Förvaring
av personuppgifter ska ske på ett sätt som förhindrar identifiering
av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet. (Artikel 6)
Personuppgifter får enligt dataskyddsdirektivet behandlas bara i
vissa fall. Personuppgifter får behandlas efter att den registrerade
otvetydigt har lämnat sitt samtycke eller i samband med fullgörande av avtal där den registrerade är part. Behandling får också ske
om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som
åvilar den registeransvarige eller för att skydda intressen som är av
grundläggande betydelse för den registrerade. Vidare får behandling ske om den är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift som
antingen är av allmänt intresse eller utgör ett led i myndighetsutövning. Slutligen får personuppgifter behandlas om intresset av
att den registeransvarige får behandla uppgifterna överväger den
registrerades intresse av att de inte behandlas (intresseavvägning).
(Artikel 7)
3.2.4

Känsliga personuppgifter

Vissa särskilda, i dataskyddsdirektivet angivna kategorier av uppgifter, får som huvudregel inte behandlas. Det gäller sådana uppgifter som avslöjar den registrerades ras eller etniska ursprung,
politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i
fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv (artikel 8.1).
Det finns dock undantag från denna huvudregel. Behandling av
sådana personuppgifter får t.ex. ske om den registrerade lämnat sitt
uttryckliga samtycke till behandlingen, om behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter och rättigheter inom arbetsrätten eller om behandlingen är nödvändig för att skydda en fysisk
persons grundläggande intressen när den registrerade är förhindrad
att ge sitt samtycke. Ideella verksamheter med politiskt, filosofiskt,
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religiöst eller fackligt syfte kan behandla känsliga personuppgifter
om sina medlemmar och personuppgifter kan också behandlas om
uppgifterna på ett tydligt sätt offentliggörs av den registrerade eller
är nödvändiga för att kunna fastslå, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk. (Artikel 8.2) Inom hälso- och sjukvården kan
känsliga personuppgifter behandlas om det är nödvändigt med
hänsyn till vård, behandling, medicinska diagnoser eller administration eller när dessa uppgifter behandlas av någon som omfattas av
krav på tystnadsplikt (artikel 8.3).
Medlemsstaterna kan i sin nationella lagstiftning eller genom ett
beslut av tillsynsmyndigheten besluta om andra undantag av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse (artikel 8.4).
Behandling av uppgifter om lagöverträdelser måste ske under
kontroll av en myndighet eller med stöd av särskild lagstiftning
(artikel 8.5).
3.2.5

Rättigheter och skyldigheter

Enligt dataskyddsdirektivet ska den registeransvarige informera
den registrerade när personuppgifter är föremål för behandling.
Den registrerade ska också få en beskrivning av ändamålet med
behandlingen samt få annan information som behövs för att den
registrerade ska kunna tillvarata sina rättigheter. Information som
den registrerade redan känner till behöver inte lämnas. Om personuppgifterna har samlats in från någon annan än den registrerade,
behöver information inte lämnas om det skulle visa sig vara omöjligt
eller innebära en ansträngning som inte står i proportion till nyttan.
(Artikel 10 och 11)
Den registrerade har även rätt att på begäran få information om
huruvida uppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte
och information om ändamål, uppgiftskategorier och eventuella
mottagare av personuppgifterna (artikel 12 a).
Vidare har den registrerade rätt att få sådana uppgifter som inte
har behandlats i enlighet med dataskyddsdirektivet rättade, utplånade eller blockerade. Om en uppgift rättas ska den registeransvarige underrätta tredje man som fått del av den felaktiga uppgiften.
Underrättelse behöver dock inte ske i de fall där en underrättelse
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visar sig vara omöjlig eller förenad med en oproportionerligt stor
ansträngning. (Artikel 12 b)
Medlemsstaterna får föreskriva begränsningar i fråga om bl.a.
informationsskyldigheten och rätten att på begäran få tillgång till
personuppgifter. En sådan begränsning måste dock vara en nödvändig åtgärd med hänsyn till vissa allmänna intressen, bl.a. allmän
säkerhet, åtgärder mot brott eller överträdelser av etiska regler,
viktiga ekonomiska eller finansiella intressen (inklusive monetära
frågor, budgetfrågor och skattefrågor), en tillsyns-, inspektionseller regleringsfunktion som har samband med myndighetsutövning i fall som nämnts ovan och skyddet av den registrerades eller
andras fri- och rättigheter. (Artikel 13)
Den registrerade ska enligt dataskyddsdirektivet ha rätt att när
som helst, av skäl som rör hans personliga situation, motsätta sig
sådan behandling av sina personuppgifter som sker på den grunden
att behandlingen bedömts nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som led i myndighetsutövning alternativt med stöd av en intresseavvägning. Detta gäller dock endast om
nationell lagstiftning inte föreskriver något annat. Den registeransvarige får inte längre behandla uppgifterna om den registrerades
invändning är berättigad. (Artikel 14 a)
Den registrerade ska också ha rätt att slippa bli föremål för ett
beslut som enbart grundas på automatisk behandling av uppgifter
som är avsedda att bedöma den registrerades personliga egenskaper.
Denna rättighet gäller dock inte om beslutet fattas som ett led i
ingåendet eller fullgörandet av ett avtal eller om beslutet tillåts i
lagstiftning som innehåller bestämmelser till skydd för den registrerades berättigade intressen. (Artikel 15)
Till skydd för den registrerade innehåller dataskyddsdirektivet
även bestämmelser om säkerhet vid behandlingen. Genom lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder ska den registeransvarige
skydda personuppgifter mot otillåten behandling samt mot förstöring, förlust, ändring eller otillåten spridning (artikel 17).
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Tillsynsmyndighet och anmälningsplikt

Enligt dataskyddsdirektivet ska varje medlemsstat se till att det
utses en eller flera myndigheter som har till uppgift att inom dess
territorium övervaka tillämpningen av de bestämmelser som medlemsstaterna antar till följd av dataskyddsdirektivet. Ett relativt
omfattande anmälningsförfarande till tillsynsmyndigheten vid behandling av personuppgifter är tänkt att ge tillsynsmyndigheten
och allmänheten insyn i behandlingarna. Undantag från anmälningsplikten får dock föreskrivas under vissa förutsättningar. Bland
annat krävs ingen anmälan om den registeransvarige i enlighet med
nationell lagstiftning utser ett uppgiftsskyddsombud (personuppgiftsombud) som ser till att behandlingen av personuppgifter är
lagenlig och dessutom upprättar ett register över de behandlingar
som utförs av den registeransvarige. (Artikel 18–21)
3.2.7

När uppgifter behandlas i strid med lagstiftningen

Om personuppgifter inte behandlas i enlighet med den nationella
lagstiftning som införs till följd av dataskyddsdirektivet, ska det
enligt dataskyddsdirektivet finnas möjlighet att föra talan inför
domstol. Det ska också finnas möjlighet att få ersättning av den
registeransvarige för eventuell skada som uppstått till följd av en
otillåten behandling. Medlemsstaterna ska besluta om sanktioner
som ska användas vid överträdelse av dataskyddsbestämmelser.
(Artikel 22–24)
3.2.8

Överföring till tredjeland

Dataskyddsdirektivet syftar till ett fritt flöde av personuppgifter
mellan medlemsstaterna. Som huvudregel gäller att överföring av
personuppgifter som är under behandling, eller är avsedda att behandlas efter överföringen, till ett land utanför EU eller EES
(tredjeland), får ske endast om det mottagande landets lagstiftning
kan säkerställa en adekvat skyddsnivå. Vad som är en adekvat
skyddsnivå får avgöras med hänsyn tagen till bl.a. de uppgifter som
ska behandlas och ändamålet med behandlingen. I vissa fall får personuppgifter föras över till länder vars lagstiftning i och för sig inte
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erbjuder en adekvat skyddsnivå. Det gäller bl.a. om den registrerade
går med på att överföring sker eller om överföringen är nödvändig
eller bindande enligt författning av skäl som rör viktiga allmänna
intressen. (Artikel 25 och 26)

3.3

Personuppgiftslagen

3.3.1

Tillämpningsområdet

I Sverige har dataskyddsdirektivet genomförts genom personuppgiftslagen (1998:204) och ett antal andra författningar som kompletterar personuppgiftslagen eller innehåller särreglering i förhållande till personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen trädde i kraft
den 24 oktober 1998 och ersatte den tidigare gällande datalagen
(1973:289).
Personuppgiftslagen är till skillnad från datalagen teknikoberoende i den meningen att den i fråga om automatiserad behandling
inte begränsas till dataregister. All automatiserad behandling av
personuppgifter omfattas av personuppgiftslagen, inklusive behandling av sådana personuppgifter som framgår av bild eller ljud. En
personuppgift är enligt 3 § all slags information som direkt eller
indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet.
Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor mot att
deras personliga integritet kränks i samband med att deras personuppgifter behandlas (1 §). Tillämpningsområdet har dock begränsats genom en rad bestämmelser. Personuppgiftslagen är för det
första subsidiär i förhållande till annan lagstiftning (2 §), vilket
innebär att om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från personuppgiftslagen, ska de andra bestämmelserna gälla. Personuppgiftslagen omfattar inte heller sådan behandling som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av
rent privat natur (6 §). Av förtydligande skäl anges att personuppgiftslagen inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida
mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen att tillämpa lagens
regler (7 § första stycket). Motsvarande gäller när en tillämpning av
personuppgiftslagen skulle strida mot en myndighets skyldighet att
lämna ut personuppgifter enligt offentlighetsprincipen i 2 kap.
tryckfrihetsförordningen (8 § första stycket). Andra undantag i fråga
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om personuppgiftslagens tillämpningsområde gäller behandling av
personuppgifter för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller
litterärt skapande (7 § andra stycket). Slutligen gäller vissa undantag från tillämpning av personuppgiftslagen som tar sikte på arkivering av handlingar (8 § andra stycket).
Personuppgiftslagen innehåller generella regler och omfattar såväl myndigheter som enskilda. Även verksamheter som faller utanför unionsrättens område omfattas. Det förutsattes vid lagens tillkomst att behov av undantag och preciseringar för speciella områden skulle tillgodoses genom särskild lagstiftning.3
3.3.2

Hanteringsregler

Personuppgiftslagen ställer inte något krav på tillstånd för inrättande och förande av personregister eller annan behandling av
personuppgifter. I stället innehåller lagen en rad hanteringsregler
för behandling av personuppgifter. Regleringen omfattar all användning av personuppgifter oavsett syfte, omfattning och art och
oavsett om hanteringen kan betecknas som harmlös eller känslig
från integritetssynpunkt. Paragraferna beskriver hur personuppgifter ska hanteras från det att de samlas in till dess att de utplånas.
Hanteringsreglerna omfattar bl.a. vissa grundläggande krav på
behandlingen av personuppgifter, förutsättningar för när behandling över huvud taget är tillåten, förutsättningar för att få behandla
känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och personnummer samt krav på information till den registrerade.
De grundläggande kraven gäller för all strukturerad behandling
av personuppgifter (9 §). Personuppgifter ska behandlas på ett
korrekt sätt, i enlighet med god sed och bara om det är lagligt.
Insamling av personuppgifter får ske enbart för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och de insamlade personuppgifterna får inte senare behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket de samlades in (finalitetsprincipen).
Personuppgifter ska vara adekvata och relevanta i förhållande till
ändamålet och behandlingen får inte avse fler personuppgifter än

3

Prop. 1997/98:44 s. 40 f.
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vad som är nödvändigt. Uppgifterna ska också vara riktiga och, om
det är nödvändigt, aktuella.
I personuppgiftslagen anges vidare vissa förutsättningar för när
en behandling av personuppgifter över huvud taget är tillåten
(10 §). Personuppgifter får behandlas med samtycke eller om behandlingen är nödvändig för något av ett antal uppräknade syften.
Är en behandling nödvändig för att ett avtal med den registrerade
ska kunna fullgöras eller för att åtgärder som den registrerade begärt ska kunna vidtas innan ett avtal träffas, så kan den vara tillåten.
En behandling kan också vara tillåten om den är nödvändig för att
den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet, för att vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas
eller för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.
Vidare kan en behandling vara tillåten om den är nödvändig för att
den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut ska kunna utföra en arbetsuppgift i samband
med myndighetsutövning. Slutligen kan en behandling vara tillåten
med stöd av en intresseavvägning.
Känsliga personuppgifter får som huvudregel inte behandlas
(13 §). Med känsliga personuppgifter avses personuppgifter som
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller
filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening eller personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Vissa undantag görs från förbudet – när den enskilde uttryckligen samtyckt till behandlingen, om
behandlingen är nödvändig bl.a. för att skydda vitala intressen hos
den registrerade eller någon annan och den registrerade inte kan
lämna sitt samtycke, inom hälso- och sjukvården samt för forsknings- och statistikändamål (15–19 §§). Enligt personuppgiftslagen
får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
medge ytterligare undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter, om det behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt
intresse. Enligt 8 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) får
myndigheter, utöver vad som anges i 15–19 §§ personuppgiftslagen, behandla känsliga personuppgifter i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.
Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål,
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövan-
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den (21 §). Uppgifter om personnummer och samordningsnummer
får behandlas bara om den registrerade samtycker till det eller när
det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen,
vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl
(22 §).
I personuppgiftslagen finns det bestämmelser som innebär en
skyldighet för den personuppgiftsansvarige att självmant lämna viss
information om behandlingen av personuppgifter till den registrerade. Informationen ska omfatta uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, uppgift om ändamålen med behandlingen, och
all övrig information som behövs för att den registrerade ska kunna
ta till vara sina rättigheter, såsom information om mottagarna av
uppgifterna, skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka
om information och få rättelse. Det finns vissa undantag från bestämmelserna om informationsskyldighet. Information behöver
t.ex. inte lämnas om sådant som den registrerade redan känner till.
Den personuppgiftsansvarige är också skyldig att efter ansökan en
gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som
rör den sökande behandlas eller inte samt viss information om behandlingen. (23–27 §§) Enligt 28 § personuppgiftslagen ska den
personuppgiftsansvarige på begäran av den registrerade snarast rätta,
blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen.
Personuppgiftslagen innehåller också vissa bestämmelser om
säkerheten vid behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. (30–32 §§)
Det är som huvudregel förbjudet att till tredjeland föra över
personuppgifter som är under behandling om landet inte har en
adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna. Personuppgiftslagen innehåller dock vissa undantag till detta förbud. (33–35 §§)
Den personuppgiftsansvarige är skyldig att anmäla all behandling av personuppgifter till tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte om den personuppgiftsansvarige utser ett
personuppgiftsombud. (36–37 §§)
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Ostrukturerat material

Hanteringsreglerna gäller för behandling av personuppgifter i strukturerat material som traditionella dataregister, databaser och ärendeoch dokumenthanteringssystem. För behandling av personuppgifter i ostrukturerat material som löpande text i ordbehandlingsprogram, i e-post, på internet eller i enstaka ljud- eller bildupptagningar gäller i stället en förenklad reglering av missbruksmodell.
Det innebär att sådan behandling av personuppgifter är undantagen
från samtliga hanteringsregler i personuppgiftslagen som det har
bedömts möjligt att göra undantag från inom ramen för dataskyddsdirektivet. I stället gäller att behandlingen inte får utföras
om den innebär en kränkning av den registrerades personliga
integritet (5 a §). Särregleringen för behandling av personuppgifter
i ostrukturerat material brukar kallas för missbruksregeln.

3.4

Registerförfattningar inom Socialdepartementets
verksamhetsområde

3.4.1

Ett stort antal författningar

Registerförfattningar gäller utöver eller i stället för personuppgiftslagen. Tanken är att författningarna ska ge berörda personuppgiftsansvariga ett mer anpassat regelverk när det finns behov av att avvika från eller komplettera det integritetsskydd som personuppgiftslagen ger.
Den 1 januari 2011 trädde en ny grundlagsbestämmelse, 2 kap.
6 § andra stycket regeringsformen (RF), i kraft. Enligt bestämmelsen är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes
personliga förhållanden. Det stärkta grundlagsskyddet innebär att
en begränsning av det skydd som bestämmelsen föreskriver endast
får göras i form av lag (2 kap. 20 § RF) och under de förutsättningar
som anges 2 kap. 21 och 22 §§ RF. Enligt övergångsbestämmelserna har äldre föreskrifter, som inneburit ett betydande intrång i
den personliga integriteten, fortsatt att gälla till och med den
31 december 2015. Fram till dess har också ändringar kunnat göras
i dessa föreskrifter.

149

Kort om gällande rätt

SOU 2017:66

Det är inte helt självklart att sådana bestämmelser som finns i
registerförfattningar alltid måste anses utgöra sådan reglering som
medför ett betydande intrång i den personliga integriteten. Informationshanteringsutredningen (Ju 2011:11) har i sitt betänkande
argumenterat för att så inte är fallet.4 I den mån bestämmelserna
tillåter ett sådant betydande intrång i den personliga integriteten
som avses i grundlagsbestämmelsen, måste dock regleringen ske i lag.
Det kan i sammanhanget noteras att det länge har varit ett uttalat mål från regering och riksdag att myndighetsregister med ett
stort antal registrerade och med ett känsligt innehåll ska regleras
särskilt i lag, dvs. inte av den generella dataskyddslagstiftningen.5
Behovet av en särskild författningsreglering kan uppstå av olika
anledningar. När en nödvändig behandling av personuppgifter över
huvud taget inte är tillåten enligt personuppgiftslagen, kan det
exempelvis finnas skäl att ge ett uttryckligt stöd i en registerförfattning. Samma sak gäller när personuppgiftslagen visserligen
reglerar ett visst förhållande men det finns anledning att avvika från
eller precisera den regleringen. Ibland kan personuppgiftslagens
bestämmelser ge upphov till tolkningsproblem, vilket kan ge anledning att göra förtydliganden i registerförfattning. Stora och känsliga uppgiftsmängder kan behöva omgärdas av särskilda begränsningar ur ett integritetsperspektiv och ibland kan det finnas anledning att vara särskilt tydlig gentemot allmänheten, t.ex. i fråga om
vilka uppgifter om enskilda som en myndighet registrerar.6
Inom Socialdepartementets verksamhetsområde finns ett stort
antal författningar som innehåller bestämmelser om behandling av
personuppgifter av olika slag. Författningarna skiljer sig åt i fråga
om såväl utformning och struktur som syfte. Vissa författningar
har som övergripande funktion att utöver personuppgiftslagen särreglera behandling av personuppgifter inom vissa särskilda verksamheter eller myndigheter. Andra författningar avser att reglera
register som ska/får föras och som ska/kan ha ett visst innehåll.
Det finns också författningar vars främsta syfte inte är att reglera
ett visst register eller annan behandling av personuppgifter, utan
bara till en mindre del innehåller bestämmelser som rör behandling
4

SOU 2015:39 s. 185 ff.
Se bland annat prop. 1990/91:60 s. 58, KU 1990/91:11 s. 11 och prop. 1997/98:44 s. 41.
6
För en beskrivning och kartläggning av registerförfattningar, se betänkandet Myndighetsdatalagen, SOU 2015:39 s. 71–72 och 83 ff.
5
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av personuppgifter och i den delen utgör särreglering i förhållande
till personuppgiftslagen. Vidare finns författningar som reglerar uppgiftsskyldigheter.
3.4.2

Lagstiftning som reglerar en verksamhet

Sådana författningar som i förhållande till personuppgiftslagen särreglerar behandling av personuppgifter inom vissa verksamheter
eller myndigheter utgörs vanligtvis av lagar som kompletteras av
förordningar med mer detaljerade bestämmelser. Det finns dock
även fristående förordningar som har samma syfte.
Författningarna är ofta uppbyggda på liknande sätt och innehåller bestämmelser om tillämpningsområde, förhållandet till personuppgiftslagen, personuppgiftsansvar, primära ändamål för myndighetens egen användning av personuppgifter och sekundära ändamål
för utlämnande av personuppgifter till externa mottagare, vilka personuppgifter som får behandlas, sökbegrepp, behörighetsbegränsningar, direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande, bevarande och gallring samt frågor om rättelse, skadestånd och överklagande. Alla författningar innehåller dock inte alla typer av bestämmelser utan författningarnas omfattning och detaljeringsgrad varierar.
Inom Socialdepartementets verksamhetsområde finns flera författningar som reglerar behandling av personuppgifter inom en viss
verksamhet. I samtliga dessa författningar anges att personuppgiftslagen gäller om inget annat följer av den aktuella författningen
eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till denna. I några
av författningarna anges också i förtydligande syfte att även annan
lagstiftning kan gälla före personuppgiftslagen. I fråga om rättelse
och skadestånd hänvisas genomgående till personuppgiftslagens
bestämmelser. Vissa författningar, t.ex. 114 kap. socialförsäkringsbalken, gäller bara för myndigheter, medan andra, t.ex. patientdatalagen (2008:355), gäller både för myndigheter och enskilda.
I kapitel 10 går utredningen igenom de författningar som reglerar behandling av personuppgifter inom en viss verksamhet inom
Socialdepartementets verksamhetsområde. Författningarna räknas
upp nedan (i kronologisk ordning). Uppräkningen omfattar även
några författningar som endast innehåller enstaka bestämmelser om
behandling av personuppgifter som på olika sätt anknyter till någon
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av de författningar som reglerar behandling av personuppgifter
inom en viss verksamhet. Det rör sig om förordningen (1985:796)
med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter
m.m., förordningen (2008:363) om provtagning för hivinfektion,
112 kap. socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande
av socialförsäkringsbalken.
• Förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.
• Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och den anknytande förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
• Patientdatalagen (2008:355) och den anknytande patientdataförordningen (2008:360)
• Förordningen (2008:363) om provtagning för hivinfektion
• Apoteksdatalagen (2009:367) och den anknytande apoteksdataförordningen (2009:624)
• Förordningen (2009:1422) om behandling av personuppgifter i
Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag
• 112 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)
• 114 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110) och den anknytande
förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration
• Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
• Förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga
om det statliga tandvårdsstödet
• Lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden
om licens för läkemedel och den anknytande förordningen
(2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens
för läkemedel
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• Den föreslagna lagen om behandling av personuppgifter inom
verksamheten
för
Inspektionen
för
socialförsäkringen
(SOU 2014:67)
3.4.3

Lagstiftning som reglerar ett register
eller en informationssamling

Flera av myndigheterna under Socialdepartementet administrerar
register som innehåller stora mängder personuppgifter om många
personer. Några exempel är Socialstyrelsen som ansvarar för de olika
hälsodataregistren, E-hälsomyndigheten som för ett register över
förskrivningar av läkemedel och andra varor för människor (receptregister) och Folkhälsomyndigheten som för register över nationella vaccinationsprogram. De författningar som specifikt reglerar
behandlingen av personuppgifter i dessa och liknande register har
ett tydligt fokus på dataskyddsreglering. Författningarna anger avvikande eller mer preciserade bestämmelser i förhållande till personuppgiftslagen och på så sätt framgår det tydligt vad myndigheten
ska eller får göra vid förandet av ett register.
Det är vanligt att det i författningarna finns bestämmelser om
förhållandet till personuppgiftslagen, betydelsen av den registrerades
inställning till behandlingen, personuppgiftsansvar, registrets ändamål, personuppgifter som får behandlas, sökbegränsningar, direktåtkomst, utlämnande på medium för automatiserad behandling,
uppgiftsskyldigheter, information som ska lämnas, behörighetstilldelning, gallring, rättelse och skadestånd.
Av majoriteten av författningarna framgår att personuppgiftslagen gäller om inget annat följer av den aktuella författningen eller
av föreskrifter som meddelats i anslutning till författningen. I övriga
författningar anges inte förhållandet till personuppgiftslagen. I de
fall frågan om rättelse och skadestånd har tagits upp, hänvisas genomgående till personuppgiftslagens bestämmelser. I samtliga författningar anges en myndighet vara personuppgiftsanvarig för registret.
I kapitel 11 går utredningen igenom de författningar som reglerar
ett visst register eller en informationssamling inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Författningarna räknas upp nedan (i
kronologisk ordning). Förordningen (1992:62) om bevarande av
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registret rörande vissa alkoholbrott m.m. skiljer sig från övriga
författningar genom att enbart reglera frågan om bevarande.
• Förordningen (1992:62) om bevarande av registret rörande vissa
alkoholbrott m.m.
• Lagen (1996:1156) om receptregister och den anknytande förordningen (2009:625) om receptregister
• Lagen (1998:543) om hälsodataregister och följande anknytande
förordningar:
– Förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen
– Förordningen (2001:708) om medicinskt födelseregister hos
Socialstyrelsen
– Förordningen (2001:709) om cancerregister hos Socialstyrelsen
– Förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen
– Förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över
insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
– Förordningen (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen
– Förordningen (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över
läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län
• Lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning och den anknytande
förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning
• Förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
• Lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram
3.4.4

Lagstiftning som bland annat reglerar behandling
av personuppgifter

Utöver de mer traditionella registerförfattningarna finns många
författningar vars främsta syfte inte är att reglera förandet av ett
visst register eller annan behandling av personuppgifter men i an154
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slutning till annan verksamhetsreglering också anger vad som gäller
i fråga om viss behandling av personuppgifter.
Inom Socialdepartementets verksamhetsområde finns några
olika kategorier av författningar som delvis innehåller reglering av
behandling av personuppgifter. Det finns några författningar på
socialtjänstområdet, som bl. a. innehåller bestämmelser om gallring
av personuppgifter. Ett antal författningar som avser hantering av
humanbiologiskt material reglerar även vad som gäller ur ett personuppgiftsperspektiv. Några lagar specificerar vad som gäller i fråga om
överföring av personuppgifter till tredjeland medan det i andra
lagar finns bestämmelser om register som ska föras. Vissa författningar innehåller bestämmelser om att uppgifter som ska lämnas ut
ska eller får överföras elektroniskt. Det finns också exempel på
bestämmelser om automatiserade beslut och undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter. Vissa av de personuppgiftsrelaterade bestämmelserna riktar sig enbart till myndigheter, t.ex. bestämmelserna förordningen (2013:413) om kosmetiska
produkter, medan andra gäller både för myndigheter och enskilda,
t.ex. socialtjänstlagen (2001:453), lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler. Tobakslagens bestämmelser riktar sig enbart till enskilda.
I kapitel 12 går utredningen igenom de författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde vars främsta syfte inte är att
reglera behandling av personuppgifter men som ändå innehåller
sådana bestämmelser. Nedan följer en uppräkning (i kronologisk
ordning) av dessa författningar.
• Förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna
att lämna statistiska uppgifter
• Lagen (1991:1047) om sjuklön
• Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
och den anknytande förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
• Tobakslagen (1993:581)
• Bostadsbidragsförordningen (1993:739)
• Förordningen (1996:1036) om underhållsstöd
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• Förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
• Förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension
• Socialtjänstlagen (2001:453) och den anknytande socialtjänstförordningen (2001:937)
• Lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
och den anknytande förordningen (2002:746) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m.
• Lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
• Lagen (2006:496) om blodsäkerhet och den anknytande förordningen (2006:497) om blodsäkerhet
• Lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
• Förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
• Lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler och den anknytande förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler
• Lagen (2009:366) om handel med läkemedel och den anknytande förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
• Förordningen (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön
• Patientsäkerhetslagen (2010:659) och den anknytande patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
• Alkohollagen (2010:1622)
• Lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ och den anknytande förordningen
(2012:346) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga organ
• Förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter
• Läkemedelslagen (2015:315) och den anknytande läkemedelsförordningen (2015:458)
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Lagstiftning som reglerar uppgiftsskyldigheter

Det finns inom Socialdepartementets verksamhetsområde ett antal
författningar som föreskriver olika uppgiftsskyldigheter. Uppgiftsskyldigheterna härrör från myndigheternas stora behov av att utbyta och inhämta uppgifter från såväl andra myndigheter som enskilda.
I kapitel 13 tar utredningen upp författningar som innehåller
uppgiftsskyldigheter men som i övrigt inte reglerar någon behandling av personuppgifter. Författningar som även innehåller bestämmelser om hur personuppgifter ska lämnas ut – t.ex. automatiserat
eller via direktåtkomst – är sådan lagstiftning som avses i kap. 10–12.
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4.1

Inledning

Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan kallad dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen utgör en ny generell reglering för behandling
av personuppgifter inom EU och ersätter dataskyddsdirektivet när
den börjar tillämpas den 25 maj 2018. Det huvudsakliga syftet med
dataskyddsförordningen är att ytterligare harmonisera och effektivisera skyddet för personuppgifter för att förbättra den inre marknadens funktion och öka enskildas kontroll över sina personuppgifter.
Dataskyddsförordningen baseras till stor del på dataskyddsdirektivets struktur och innehåll men det har även tillkommit några
nyheter såsom en utökad informationsskyldighet, administrativa
sanktionsavgifter och inrättandet av Europeiska dataskyddsstyrelsen.
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna,
men både förutsätter och möjliggör kompletterande nationella bestämmelser av olika slag.
I det följande redogörs det först för skillnaderna mellan en EUförordning och ett EU-direktiv och sedan för bestämmelserna i
dataskyddsförordningen.
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Skillnaden mellan en EU-förordning
och ett EU-direktiv

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet inom EU går till på så sätt
att Europaparlamentet och rådet på förslag av kommissionen
gemensamt antar en EU-förordning, ett EU-direktiv eller ett beslut
(artikel 289 fördraget om Europeiska unionen, EU-fördraget).
Enligt principen om EU-rättens företräde ska EU-rätt tillämpas
framför svensk lag om olika rättsakter strider mot varandra. Principen om företräde för EU-rätten framgår av en förklaring (nr 17)
som fogats till Lissabonfördragets slutakt, undertecknad den
13 december 2007. I förklaringen erinras om att fördragen och den
rätt som antas av EU på grundval av fördragen har företräde framför nationell rätt på de villkor som fastställts i enlighet med EUdomstolens praxis. Den praxis som avses är huvudsakligen dom av
den 15 juli 1964, Costa 6/64, EU:C:1964:66, i vilket en fördragsartikel erkändes företräde gentemot nationell lag samt dom av
den 17 december 1970, Internationale Handelsgesellschaft 11/70,
EU:C:1970:114, där företrädesprincipen utvecklades till att medföra att alla former av EU-rättsakter, även de allra lägsta, står över
alla former av nationell lag. I dom av den 9 mars 1978, Simmenthal
106/77, EU:C:1978:49 utvecklades principen om företräde ytterligare på så sätt att EU-domstolen uttalade att fördragsbestämmelserna inte bara medför att varje motstridande föreskrift i den befintliga nationella lagstiftningen blir automatiskt otillämplig i och
med att EU-rätten träder i kraft, utan att de även hindrar att nya
nationella författningar antas med giltig verkan till den del de är
oförenliga med EU-rätten.
En EU-förordning är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsländer från och med det datum då den träder i kraft (artikel 288
andra stycket EU-fördraget). Det innebär att medlemsstaten inte
behöver vidta några författningsåtgärder för att EU-förordningens
regler ska ha allmän giltighet på statens territorium. Dessutom strider
alla nationella genomförandebestämmelser som innebär ett hinder
mot EU-förordningens direkta effekt, t.ex. genom att i nationell
lagstiftning upprepa bara vissa bestämmelser i EU-förordningen
eller låta bli att tala om att det är fråga om direkt tillämplig EU-rätt,
mot fördraget, se dom av den 7 februari 1973, kommissionen mot
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Italien 39/72, EU:C:1973:13, punkt 17, och dom av den 2 februari
1977, Amsterdam Bulb 50/76, EU:C:1977:13, punkt 7.
EU-direktiven har en annan karaktär än EU-förordningarna. De
riktar sig till medlemsstaterna och alltså inte till enskilda. Ett EUdirektiv föreskriver ett resultat som ska uppnås inom ramen för
medlemsstaternas nationella lagstiftning. Form och tillvägagångssätt för genomförandet är dock upp till medlemsstaterna att bestämma (artikel 288 tredje stycket EU-fördraget). Till skillnad från
EU-förordningarna måste alltså EU-direktiven genomföras i nationell lagstiftning.
Om ett EU-direktiv innehåller s.k. minimibestämmelser, måste
medlemsstaterna se till att minimiskyddet uppfylls, men det är också
tillåtet att i nationell lagstiftning ha ett mer utsträckt skydd. Är det
inte fråga om ett sådant minimidirektiv, får medlemsstaterna införa
varken strängare eller mildare bestämmelser än vad som följer av
EU-direktivet. Bestämmelserna i EU-direktivet kan dock i sig medge ett visst utrymme för nationella skillnader.
I anslutning till ett nytt EU-direktiv föreskrivs en tidsgräns
inom vilken EU-direktivet ska vara helt genomfört av medlemsländerna. Detta kan ske genom nya nationella regler, ändring av befintliga regler eller genom att befintliga regler som överensstämmer
med direktivet fortsätter att gälla.

4.3

Dataskyddsförordningens innehåll

4.3.1

Materiell och territoriell avgränsning

Dataskyddsförordningen är – precis som dataskyddsdirektivet –
tillämplig på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och på manuell behandling av personuppgifter, om uppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register. Vissa behandlingar av personuppgifter är dock uttryckligen undantagna från
tillämpningsområdet. Det rör sig om behandling som sker inom
verksamhet som inte omfattas av EU-rätten (t.ex. försvar och
nationell säkerhet), behandling som sker inom EU:s gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitik, behandling som utförs av en fysisk
person och som är av rent privat natur samt behandling som sker
inom brottsbekämpande verksamhet (artikel 2).
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Behandlingar av personuppgifter som utförs inom brottsbekämpande verksamhet omfattas i stället av ett särskilt EU-direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga,
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF, nedan kallat det
nya dataskyddsdirektivet. Det nya dataskyddsdirektivet ska genomföras i nationell lagstiftning senast den 6 maj 2018.
För att dataskyddsförordningen ska vara tillämplig krävs att de
personuppgiftsansvariga är etablerade i EU/EES eller att de behandlar personuppgifter i samband med att de erbjuder varor och
tjänster till personer i EU/EES eller behandlar personuppgifter i
samband med övervakning av människors beteende inom EU/EES
(artikel 3).
4.3.2

Definitioner

Dataskyddsförordningen innehåller i artikel 4 en rad definitioner av
olika begrepp som används i dataskyddsförordningen. Här anges
några av definitionerna.
Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad
eller identifierbar fysisk person (kallad registrerad). Som identifikatorer anges förutom namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer även en eller flera faktorer som
är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Behandling (av personuppgifter) är en åtgärd eller kombination
av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte,
såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat
sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
Profilering är varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att
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bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser,
intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.
Register är en strukturerad samling av personuppgifter som är
tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller
geografiska förhållanden.
Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig
myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen lagts fast i medlemsstaternas nationella rätt, får den nationella rätten också peka ut vem som är personuppgiftsansvarig.
Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig
myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
Samtycke är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom
ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar
behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.
Personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som
överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.
Genetiska uppgifter är alla personuppgifter som rör nedärvda
eller förvärvade genetiska kännetecken för en fysisk person, vilka
ger unik information om denna fysiska persons fysiologi eller hälsa
och vilka framför allt härrör från en analys av ett biologiskt prov
från den fysiska personen i fråga.
Biometriska uppgifter är personuppgifter som erhållits genom en
särskild teknisk behandling som rör en fysisk persons fysiska,
fysiologiska eller beteendemässiga kännetecken och som möjliggör
eller bekräftar identifieringen av denna fysiska person, såsom ansiktsbilder eller fingeravtrycksuppgifter.
Uppgifter om hälsa är personuppgifter som rör en fysisk persons
fysiska eller psykiska hälsa, inbegripet tillhandahållande av hälsooch sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus.
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Grundläggande principer

För all behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
gäller samma övergripande principer som enligt dataskyddsdirektivet (artikel 5). Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt
och öppet sätt och de ska samlas in för på förhand bestämda och
berättigade ändamål, som tydligt angivits. Personuppgifterna ska
vara korrekta – alla rimliga åtgärder ska vidtas för att felaktiga uppgifter rättas eller raderas – och dessutom adekvata, relevanta och
inte för omfattande i förhållande till ändamålet. Behandlingen ska
ske på ett säkert sätt och inte pågå under längre tid än vad som är
nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Personuppgifter kan dock
under vissa förutsättningar lagras under längre perioder i den mån
som uppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statiska
ändamål.
Personuppgifter som samlats in för ett visst ändamål får som
huvudregel inte behandlas för något annat ändamål som strider mot
det ursprungliga ändamålet, den s.k. finalitetsprincipen. Undantag
gäller om den registrerade har samtyckt till behandling för det nya
ändamålet eller om behandlingen grundar sig på rättslig reglering.
(Artikel 5.1 b och 6.4) Av skäl 50 till dataskyddsförordningen framgår att vid sådan vidarebehandling som inte hindras av finalitetsprincipen krävs det inte någon annan separat rättslig grund än den
med stöd av vilken insamlingen av personuppgifter medgavs. Detta
är en nyhet i förhållande till dataskyddsdirektivet.
4.3.4

Laglig behandling av personuppgifter

För att en behandling av personuppgifter över huvud taget ska vara
tillåten, krävs på samma sätt som enligt dataskyddsdirektivet att det
finns en laglig grund för behandlingen (artikel 6). Minst ett av ett
antal i dataskyddsförordningen angivna villkor måste vara uppfyllt.
Det första alternativa villkoret är att den registrerade har lämnat
sitt samtycke till behandlingen. Behandling kan också ske om den
är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse,
för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för en
fysisk person, för att utföra en (arbets)uppgift av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning. Personuppgifter kan slutli-
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gen behandlas med stöd av en intresseavvägning. En nyhet är dock
att behandling av personuppgifter som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter inte får ske med stöd av en
intresseavvägning.
Om behandling av personuppgifter ska ske med stöd av samtycke från den registrerade, krävs att samtycket är frivilligt. Det ska
också vara tydligt vad samtycket avser och det ska ha föregåtts av
information från den personuppgiftsansvarige om vad samtycket
innebär. Samtycket kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom konkludent handlande och kan när som helst tas tillbaka. (Artikel 7)
Grunden för sådan behandling av personuppgifter som är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla en
rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c) eller utföra en arbetsuppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e) måste fastställas i nationell rätt eller EU-rätt (artikel 6.3).
Det innebär att det inte – till skillnad från vad som tidigare gällt
enligt dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen – kommer att
vara möjligt att endast stödja sig på den generella regleringen i dataskyddsförordningen vid sådan behandling. Dataskyddsutredningen
har analyserat om det med anledning av detta krav behöver införas
generella nationella bestämmelser till stöd för åtminstone den offentliga sektorns behandling av personuppgifter. Enligt Dataskyddsutredningens bedömning innebär kravet på att grunden för behandlingen ska fastställas inte att det krävs en särskild reglering med
anledning av dataskyddsförordningens ikraftträdande. Däremot är
förekomsten av reglering avgörande för i vilken utsträckning personuppgiftsansvariga kan behandla personuppgifter på den grunden
att det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller
utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning. Kravet på att grunden för behandlingen ska vara
fastställd i enlighet med unionsrätten eller den nationella rätten utgör således ett villkor som måste vara uppfyllt för att de rättsliga
grunder som anges artikel 6.1 c och e ska vara tillämpliga. Förpliktelser och arbetsuppgifter av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning som inte är rättsligt förankrade i enlighet med
unionsrätten eller i medlemsstatens nationella rätt kan därmed inte
åberopas som rättsliga grunder för behandling av personuppgifter.1
1

SOU 2017:39 s. 108–113.

165

Dataskyddsförordningen

SOU 2017:66

Ytterligare ett krav när det gäller behandling med stöd av den
rättsliga grunden i artikel 6.1 c är att syftet med behandling som
sker på den grunden att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig
förpliktelse ska fastställas i den rättsliga grunden. I fråga om behandling enligt artikel 6.1 e gäller i stället att syftet med behandlingen ska vara nödvändigt för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
Det finns också möjlighet att i nationell rätt mer detaljerat
reglera olika krav på sådan behandling av personuppgifter som är
nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla
en rättslig skyldighet eller utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.2). I artikel 6.3 anges dessutom att den rättsliga grunden kan innehålla särskilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av dataskyddsförordningen. Denna möjlighet ger utrymme för s.k. registerlagstiftning för bl.a. myndigheter.
4.3.5

Känsliga personuppgifter och uppgifter
om lagöverträdelser

Behandling av vissa särskilda kategorier av personuppgifter är som
huvudregel förbjudna. Det rör sig om uppgifter som avslöjar ras
eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person,
uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv
eller sexuella läggning (artikel 9.1). Av dessa kategorier av uppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt
identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning nya i
förhållande till dataskyddsdirektivet. Samtliga angivna kategorier av
uppgifter brukar med ett samlingsnamn kallas känsliga personuppgifter.
Från huvudregeln att känsliga personuppgifter inte får behandlas finns flera undantag angivna (artikel 9.2). Känsliga personuppgifter kan t.ex. behandlas med stöd av samtycke eller för att uppgifterna på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade.
De kan också behandlas för att skyldigheter och rättigheter ska
kunna tillvaratas inom arbetsrätten i den omfattning detta är tillåtet
enligt unionsrätten, nationell rätt eller kollektivavtal. Samma sak
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gäller på områdena social trygghet och socialt skydd, vilket är nytt i
förhållande till dataskyddsdirektivet. Behandling av känsliga personuppgifter är vidare tillåten om den är nödvändig för att skydda
en fysisk persons grundläggande intressen när den registrerade är
förhindrad att ge sitt samtycke. Ett annat undantag avser behandling som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk eller är en del av domstolarnas dömande verksamhet. Ideella verksamheter med politiskt, filosofiskt, religiöst eller
fackligt syfte får behandla känsliga personuppgifter om sina medlemmar. Om behandlingen sker på grundval av EU-rätten eller
medlemsstaternas nationella rätt, kan känsliga personuppgifter
också behandlas i anslutning till hälso- och sjukvård, yrkesmedicin
och social omsorg under förutsättning att uppgifterna behandlas av
eller under ansvar av en yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt, av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, av skäl av allmänt
intresse på folkhälsoområdet och för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Villkoret att nödvändig behandling av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvård ska ske på grundval av EU-rätt
eller nationell lagstiftning är nytt i förhållande till dataskyddsdirektivet. Det har inte heller, såsom dataskyddsdirektivet tolkats i
Sverige, tidigare funnits något krav på att känsliga personuppgifter
inom hälso- och sjukvården ska behandlas under ansvar av någon
som omfattas av tystnadsplikt. Vidare har undantagen för allmänt
intresse på folkhälsoområdet och för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål inte tidigare uttryckligen framgått av dataskyddsdirektivet.
Medlemsstaterna har möjlighet att komplettera dataskyddsförordningen med ytterligare villkor, även begränsningar, för behandlingen av genetiska eller biometriska uppgifter eller uppgifter om
hälsa (artikel 9.4).
Behandling av uppgifter om lagöverträdelser måste ske under
kontroll av en myndighet eller med stöd av särskild lagstiftning.
Till skillnad från vad som gäller enligt dataskyddsdirektivet omfattas inte friande brottmålsdomar av denna begränsning. Det finns
inte heller någon reglering avseende administrativa frihetsberövanden. (Artikel 10)
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Den registrerades rättigheter

Dataskyddsförordningen föreskriver ett antal rättigheter för den
registrerade – och för den personuppgiftsansvarige motsvarande
skyldigheter. Den registrerade har t.ex. rätt att få omfattande
information från den personuppgiftsansvarige. Informationen ska
avse allt från den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter och
vilka rättigheter den registrerade har till uppgifter om hur personuppgifterna kommer att användas. Information som den registrerade redan känner till behöver inte lämnas. Om personuppgifterna
har samlats in från någon annan än den registrerade, behöver information inte heller lämnas om det skulle visa sig vara omöjligt eller
innebära en ansträngning som inte står i proportion till nyttan, om
erhållande eller utlämnande av personuppgifter är rättsligt reglerat
eller om personuppgifterna måste förbli konfidentiella till följd av
tystnadsplikt. (Artikel 12–14)
Den informationsskyldighet som framgår av dataskyddsförordningen är betydligt mer omfattande än den som föreskrivs i dataskyddsdirektivet. Nytt i förhållande till dataskyddsdirektivet är
bl.a. att om den personuppgiftsansvarige avser att behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de samlades in, ska
den registrerade få information om detta nya syfte samt övrig relevant information. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, uppgift
om tredjelandsöverföring, lagringstid, rätten att återkalla ett samtycke och rätten att inge klagomål är andra exempel på information
som tillkommit. Regleringen av vid vilken tidpunkt information ska
lämnas om behandling av uppgifter som har samlats in från någon
annan än den registrerade har också ändrats. Huvudregeln enligt
dataskyddsdirektivet, att informationen ska lämnas vid tiden för
registreringen, har ändrats på så sätt att information i stället ska
lämnas inom en rimlig tid från erhållandet av uppgifterna. Det finns
också möjlighet att informera först i samband med den första kommunikationen med den registrerade. (Artikel 13 och 14)
Vidare ställer dataskyddsförordningen i artikel 12.1 nya krav på
att informationen som lämnas ska vara koncis, klar och tydlig, begriplig och lättillgänglig.
Den registrerade kan också begära registerutdrag med information om bl.a. vilka uppgifter som behandlas om honom eller henne
(artikel 15). Vidare finns möjlighet för den registrerade att få fel-
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aktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade och att
under vissa förutsättningar få uppgifterna raderade eller åtminstone
få behandlingen begränsad (artikel 16–18). Rätten till radering eller
rätten att bli bortglömd följer av artikel 17 och är betydligt mer
detaljerat reglerad än rätten till utplåning enligt dataskyddsdirektivet. Det finns vissa undantag till bestämmelsen. Bland annat gäller
den inte för behandling som sker med stöd av grunderna i artikel 6.1 c och e (rättslig förpliktelse och arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning). Det finns också
undantag för bl.a. arkivändamål.
Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till
vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse,
radering av personuppgifter eller begränsning av behandling och
den registrerade ska också kunna få information om dessa mottagare (artikel 19).
Personuppgifter som den registrerade tillhandahållit den personuppgiftsansvarige, ska på begäran lämnas ut i ett strukturerat,
allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att kunna överlämnas
till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet, men bara
om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal (artikel 20).
Denna rätt gäller inte i fråga om en behandling som är nödvändig
för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som är ett led
i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
Den registrerade har rätt att när som helst göra invändningar
mot behandling av personuppgifter som sker på den grunden att
behandlingen bedömts nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av
allmänt intresse eller som led i myndighetsutövning alternativt med
stöd av en intresseavvägning. Möjligheten att genom invändningar
förhindra behandling av personuppgifter är utökad i förhållande till
dataskyddsdirektivet. Om den registrerade invänder mot behandling av personuppgifter får den personuppgiftsansvarige inte längre
behandla uppgifterna, såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål
eller statistiska ändamål ska den registrerade, av skäl som hänför sig
till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att invända mot
behandling av hans eller hennes personuppgifter. Detta gäller om
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inte behandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av
allmänt intresse. (Artikel 21) Dataskyddsförordningen möjliggör i
likhet med dataskyddsdirektivet nationella undantag från rätten att
invända mot behandling, men endast under de förutsättningar som
anges i artikel 23.1 (se nedan). Det innebär att medlemsstaterna inte
längre kan begränsa rätten att invända mot behandling genom
generella bestämmelser. För att kunna införa eventuella nationella
begränsningar krävs det stället att en prövning görs mot artikel 23.1.
En ytterligare rättighet för den registrerade är att slippa bli föremål för ett beslut som grundas enbart på automatiserad behandling,
inbegripet profilering (artikel 22). Denna rättighet gäller dock inte
om beslutet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan
den registrerade och den personuppgiftsansvarige, om beslutet tillåts
enligt EU-rätt eller nationell rätt som också fastställer lämpliga
åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen eller om beslutet grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.
Dataskyddsförordningen lämnar ett förhållandevis stort handlingsutrymme till medlemsstaterna att under vissa förutsättningar
göra undantag från och modifiera ovan angivna rättigheter och
skyldigheter. Enligt artikel 23.1 kan medlemsstaterna genom bestämmelser i sin lagstiftning begränsa omfattningen av de skyldigheter och rättigheter som anges i artiklarna 12–22 och 34, samt
artikel 5 i den mån dessa bestämmelser motsvarar de rättigheter och
skyldigheter som fastställs i artiklarna 12–22. En sådan begränsning
måste vara en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa olika uppräknade intressen, bl.a.
nationell säkerhet, förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande eller lagföring av brott, viktiga mål av generellt allmänt intresse
(däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social
trygghet), förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och
lagföring av överträdelser av etiska regler som gäller för lagreglerade yrken, en tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktion som
har samband med myndighetsutövning i fall som nämnts ovan och
skydd av den registrerade eller andras rättigheter och friheter.
Om personuppgifter behandlas för arkivändamål av allmänt
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, får det i EU-rätten eller i medlemsstaternas nationella rätt föreskrivas om undantag från vissa av den registrerades
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rättigheter. Det rör sig om rätten till registerutdrag, rättelse, begränsning av behandling och invändning mot behandling. Undantag får göras om det krävs för att uppnå ändamålet med behandlingen. Om personuppgifter behandlas för arkivändamål av allmänt
intresse, får undantag även göras från kravet på dataportabilitet och
kravet på att den personuppgiftsansvarige ska underrätta mottagare
av personuppgifter om eventuella rättelser, raderingar eller begränsningar av behandling som skett. (Artikel 89)
4.3.7

Personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens
skyldigheter

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att genomföra lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna
visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen
(artikel 24 och 25). Gemensamt personuppgiftsansvariga ska fastställa sina respektive ansvarsområden om dessa inte fastställs genom
rättslig reglering (artikel 26).
Om den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde, ska hanteringen regleras genom avtal eller motsvarande rättsakt. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifter på
instruktion från den personuppgiftsansvarige, såvida en skyldighet
att behandla uppgifter inte framgår av EU-rätten eller nationell rätt.
(Artikel 28 och 29)
Varje personuppgiftsansvarig och varje personuppgiftsbiträde
ska var för sig skriftligen upprätta ett register över behandling som
utförts under dess ansvar (artikel 30). Detta register lär inte behöva
uppfylla definitionen i artikel 4, men registret ska innehålla kontaktuppgifter, upplysning om ändamål med behandlingen, en beskrivning av kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter, upplysning om eventuella mottagare av uppgifterna, eventuell
överföring till tredjeland, tidsfrister för radering och en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Det är
följaktligen inte längre dataskyddsombudets arbetsuppgift att upprätta en förteckning över behandlingar (jämför artikel 39 och personuppgiftsombudets tidigare uppgifter enligt artikel 18 i dataskyddsdirektivet).
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Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska
vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till eventuella
risker (artikel 32). Detta innefattar bl.a. att se till att personer som
får tillgång till personuppgifter med anledning av sitt arbete endast
behandlar dessa på instruktion från den personuppgiftsansvarige,
under förutsättning att EU-rätten eller nationell rätt inte ålägger
personen att behandla uppgifterna.
En nyhet i dataskyddsförordningen är att personuppgiftsincidenter inom 72 timmar ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Den
personuppgiftsansvarige är också skyldig att dokumentera alla personuppgiftsincidenter. (Artikel 33) Även den registrerade ska i vissa fall
få information om personuppgiftsincidenten om den sannolikt
leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter
(artikel 34).
För att minska risker med behandling av personuppgifter innehåller dataskyddsförordningen dessutom bestämmelser om konsekvensbedömningar och förhandssamråd med tillsynsmyndigheten,
som ska tillämpas om behandlingen sannolikt leder till en hög risk
för fysiska personers rättigheter och friheter (artikel 35 och 36).
4.3.8

Dataskyddsombud

Myndigheter och andra offentliga organ, dock inte domstolarna i
deras dömande verksamhet, måste enligt dataskyddsförordningen
utnämna dataskyddsombud (artikel 37). Kravet på att ha ett dataskyddsombud omfattar i vissa fall även andra personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Ett dataskyddsombud ska i dessa
fall utnämnas om en kärnverksamhet består av behandling som, på
grund av sin karaktär, sin omfattning och/eller sina ändamål, kräver
regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor
omfattning. Ett dataskyddsombud ska också utnämnas om en kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser. Att det i vissa fall
krävs att ett dataskyddsombud utses är en nyhet.
Ett dataskyddsombud ska utses på grundval av yrkesmässiga
kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna ska utföras självständigt, utan instruktioner
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från den personuppgiftsansvarige, och med möjlighet att i god tid
delta i alla frågor som rör dataskydd. Som en följd av detta ska
dataskyddsombudet också, när det gäller dennes genomförande av
sina arbetsuppgifter, vara bundet av regler om sekretess eller konfidentialitet. Dataskyddsombudet får inte avsättas eller bli föremål
för sanktioner för att ha utfört sina arbetsuppgifter. Rapporteringen ska ske direkt till den högsta förvaltningsnivån. (Artikel 38)
Dataskyddsombudet ska informera och ge råd till berörda samt
övervaka efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser. Dataskyddsombudet ska också samarbeta med tillsynsmyndigheten och fungera
som kontaktpunkt vid förhandssamråd och andra kontakter. Även
registrerade ska kunna kontakta dataskyddsombudet. (Artikel 39)
4.3.9

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Personuppgifter får överföras till tredjeland eller en internationell
organisation endast under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är om kommissionen har beslutat att tredjelandet, ett
territorium eller en eller flera specificerade sektorer i tredjelandet
eller den internationella organisationen säkerställer en adekvat
skyddsnivå (artikel 45). I avsaknad av ett beslut från kommissionen
får personuppgifter överföras till tredjeland eller en internationell
organisation efter att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga (artikel 46). Därutöver anges
i dataskyddsförordningen ett antal förhållanden som kan grunda
rätt till överföring till tredjeland i särskilda situationer (artikel 49).
4.3.10

Tillsynsmyndigheter

Varje medlemsstat ska ha en tillsynsmyndighet som övervakar
tillämpningen av dataskyddsförordningen (artikel 51). Tillsynsmyndigheten och dess ledamöter ska vara oberoende (artikel 52–54)
och behörigheten att utföra uppgifter ska vara begränsad till vad
som framgår av dataskyddsförordningen (artikel 55–57). I form av
utredningsbefogenheter kan tillsynsmyndigheten bl.a. kräva information som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina
uppgifter, genomföra undersökningar och få tillgång till lokaler.
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Tillsynmyndigheten har också korrigerande befogenheter som bl.a.
består av att utfärda varningar, reprimander, förelägganden, införa
förbud mot behandling och påföra administrativa sanktionsavgifter.
Dessutom kan tillsynsmyndigheter utfärda tillstånd och ge råd
(artikel 58).
Tillsynsmyndigheter ska samarbeta med varandra, utbyta relevant information och ge varandra bistånd (artikel 60 och 61). Vid
behov ska de genomföra gemensamma insatser (artikel 62).
4.3.11

När uppgifter behandlas
i strid med dataskyddsförordningen

En registrerad som anser att behandling av personuppgifter avseende honom eller henne strider mot dataskyddsförordningen, ska –
till skillnad från vad som tidigare varit möjligt enligt dataskyddsdirektivet – kunna lämna klagomål till tillsynsmyndigheten och få
ett överklagbart beslut (artikel 77 och 78). Den registrerade ska
också kunna väcka talan i domstol mot den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet (artikel 79).
Den som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en
överträdelse av dataskyddsförordningen ska ha rätt till skadestånd
(artikel 82). Ett skadeståndsanspråk kan, i likhet med vad som
gäller enligt dataskyddsdirektivet, riktas mot den personuppgiftsansvarige. Under vissa förutsättningar kan dock skadeståndsanspråk
begäras även av ett personuppgiftsbiträde, vilket är nytt i förhållande till vad som gällt tidigare.
Tillsynsmyndigheten ska enligt en annan nyhet i dataskyddsförordningen kunna påföra s.k. administrativa sanktionsavgifter
(artikel 83). Två olika kategorier av överträdelser – uppdelade utifrån bestämmelser som föreskriver rättigheter och skyldigheter –
föranleder två olika maxbelopp (artikel 83.4 och 83.5). Medlemsstaterna får själva bestämma i vilken utsträckning myndigheter ska
kunna påföras administrativa sanktionsavgifter.
Medlemsstaterna ska vidare fastställa regler om andra sanktioner
för överträdelser av dataskyddsförordningen, särskilt för överträdelser som inte är föremål för administrativa sanktionsavgifter
(artikel 84).
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Konkurrens med andra rättigheter

Medlemsstaterna ska i lag förena rätten till integritet i enlighet med
dataskyddsförordningen med yttrande- och informationsfriheten
(artikel 85.1). För behandling som sker för journalistiska ändamål
eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande ska medlemsstaterna fastställa undantag eller avvikelser från stora delar av
dataskyddsförordningen om det är nödvändigt för att förena rätten
till integritet med yttrande- och informationsfriheten (artikel 85.2).
Personuppgifter i allmänna handlingar får lämnas ut av myndigheter i enlighet med nationell rätt (artikel 86).
4.3.13

Övrigt

Hur ett nationellt identifikationsnummer (personnummer) får behandlas, får medlemsstaterna själva bestämma med beaktande av
lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter
enligt dataskyddsförordningen (artikel 87).
För behandling av personuppgifter i anställningsförhållanden,
får medlemsstaterna i lag eller kollektivavtal fastställa mer specifika
regler för att säkerställa skyddet av anställdas rättigheter och friheter (artikel 88).
Dataskyddsförordningen innehåller också bl.a. bestämmelser
om uppförandekoder och certifiering (artikel 40–43) och om tillsynsmyndigheternas respektive Europeiska dataskyddsstyrelsens
ställning, arbetsuppgifter och samarbete sinsemellan (artikel 51–76).
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5.1

Dataskyddsutredningen

Dataskyddsutredningen1 har haft i uppdrag att föreslå de anpassningar
och kompletterande författningsbestämmelser på generell nivå som
dataskyddsförordningen ger anledning till.2 I maj 2017 överlämnade utredningen betänkandet ”Ny dataskyddslag. Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning”3, som bl.a. innehåller
förslag till en ny lag – dataskyddslagen – med anknytande förordning
som ska ersätta personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen. I uppdraget har inte ingått att se över någon sektorsspecifik
reglering om behandling av personuppgifter och inte heller att
analysera eller beskriva vilka förändringar som dataskyddsförordningen i sig innebär.
Dataskyddslagen föreslås i tillämpliga delar, utöver dataskyddsförordningens tillämpningsområde, även gälla behandling av personuppgifter som utförs som ett led i en verksamhet som inte omfattas
av unionsrätten och i verksamhet som omfattas av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Lagen förslås vara subsidiär i
förhållande till andra lagar och förordningar och ska inte heller
tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot grundlagsbestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet. Ett undantag från vissa av
dataskyddsförordningens bestämmelser föreslås dessutom gälla för
sådan behandling av personuppgifter som sker för journalistiska
ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande.
Den föreslagna dataskyddslagen innehåller bestämmelser som
förtydligar hur rättsliga förpliktelser och arbetsuppgifter av allmänt
1

Ju 2016:04.
Dir. 2016:15.
3
SOU 2017:39.
2
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intresse eller som ett led i myndighetsutövning fastställs i enlighet
med svensk rätt.
Eftersom vissa undantag från dataskyddsförordningens förbud
att behandla känsliga personuppgifter förutsätter stöd i nationell
rätt, föreslås dataskyddslagen innehålla sådant stöd när det gäller
nödvändig behandling av personuppgifter på arbetsrättens område,
inom hälso- och sjukvård, i social omsorg, i arkivverksamhet och i
statistisk verksamhet. Därutöver föreslås ett undantag för viss behandling av känsliga personuppgifter hos myndigheter. Stödet för
behandling av känsliga personuppgifter föreslås förenas med olika
restriktioner. För att andra än myndigheter ska få behandla personuppgifter som rör fällande domar i brottmål, lagöverträdelser som
innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel, föreslås ett
krav på uttryckligt stöd i lag eller förordning eller i föreskrifter eller
förvaltningsbeslut från Datainspektionen. Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer föreslås även fortsättningsvis få
behandlas när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med
behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat
beaktansvärt skäl.
Personuppgifter som behandlas enbart för arkivändamål av allmänt intresse eller statistiska ändamål får enligt Dataskyddsutredningens förslag inte användas för att vidta åtgärder i fråga om den
registrerade, annat än om det finns synnerliga skäl med hänsyn till
den registrerades vitala intressen. Begränsningen rörande statistikuppgifter gäller, till skillnad från vad som gäller i fråga om arkiverade uppgifter, även för myndigheter.
Dataskyddslagen föreslås inte innehålla någon straff- eller vitesbestämmelse, men den administrativa sanktionsavgift som tillsynsmyndigheten enligt dataskyddsförordningen kan ta ut av ett företag eller andra enskilda som bryter mot dataskyddsregleringen, föreslås också kunna tas ut av en myndighet. Datainspektionen föreslås
vara tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighetens befogenheter enligt
dataskyddsförordningen föreslås gälla vid tillsyn över efterlevnaden
av bestämmelserna i alla författningar som kompletterar dataskyddsförordningen.
Rätten till skadestånd enligt dataskyddsförordningen föreslås,
utöver vid överträdelser av dataskyddsförordningens bestämmelser,
gälla vid överträdelser av bestämmelser i dataskyddslagen och andra
författningar som kompletterar dataskyddsförordningen.
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Dataskyddslagen föreslås också innehålla bl.a. vissa begränsningar
i fråga om rätten till information och registerutdrag, bestämmelser
om Datainspektionens klagomålshantering, bestämmelser om överklagande och en tystnadsplikt för dataskyddsombud inom den privata sektorn.
Dataskyddslagen föreslås träda i kraft den 25 maj 2018. Personuppgiftslagen är dock tänkt att även fortsättningsvis gälla i den
utsträckning som det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som innehåller hänvisningar till den lagen. Äldre föreskrifter
föreslås också fortfarande gälla för ärenden hos Datainspektionen
som har inletts men inte avgjorts före ikraftträdandet, för överklagande av beslut som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter,
för överträdelser som har skett före ikraftträdandet och i fråga om
skadestånd för skada som har orsakats före ikraftträdandet.

5.2

Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv

Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv4 har till uppdrag5 att
föreslå hur det nya dataskyddsdirektivet ska genomföras i svensk
rätt och har i april 2017 lämnat ett delbetänkande med förslag till
en brottsdatalag.6
Brottsdatalagen är tänkt att tillämpas vid behandling av personuppgifter som utförs av myndigheter som har till uppgift att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller
lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Lagen ska
också gälla för behandling av personuppgifter vid upprätthållande
av allmän ordning och säkerhet. Myndigheter som har sådana arbetsuppgifter betecknas behöriga myndigheter. Det som blir avgörande
för om lagen är tillämplig är alltså dels om det är en behörig
myndighet som behandlar personuppgifterna, dels syftet med behandlingen. Dataskyddsförordningen är inte tillämplig på sådan
behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen.
Alla myndigheter som kommer att tillämpa brottsdatalagen kommer
även att tillämpa dataskyddsförordningen i de delar av verksamheten
som inte omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde. Brotts4

Ju 2016:06.
Dir. 2016:21.
6
SOU 2017:29.
5
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datalagen föreslås vara generellt tillämplig – men subsidiär – inom
sitt tillämpningsområde. Registerförfattningar som omfattar samma
tillämpningsområde kommer att gälla utöver brottsdatalagen.
Personuppgifter föreslås få behandlas med stöd av den rättsliga
grunden att behandlingen är nödvändig för att en behörig myndighet
ska kunna utföra en sådan arbetsuppgift som gör lagen tillämplig.
Arbetsuppgiften ska framgå av en bindande unionsrättsakt, en lag,
en förordning eller ett särskilt beslut av regeringen. Personuppgifter föreslås också få behandlas om behandlingen krävs för diarieföring eller om uppgifterna har lämnats till en behörig myndighet i
en anmälan, ansökan eller liknande och behandlingen är nödvändig
för myndighetens handläggning.
Känsliga personuppgifter rörande en viss person föreslås få behandlas om uppgifter om personen redan behandlas och det är
absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Biometriska
uppgifter som används i identifieringssyfte och genetiska uppgifter
föreslås dock få behandlas enbart om det är särskilt föreskrivet.
Sökningar i syfte att få fram ett personurval grundat på känsliga
personuppgifter ska vara förbjudna. För att det inte ska vara möjligt
att med stöd av offentlighetsprincipen få tillgång till en sådan
sammanställning, föreslås en särskild sekretessregel som innebär att
absolut sekretess gäller för uppgifter i sådana sammanställningar.
Brottsdatalagen föreslås också innehålla bestämmelser om bl.a.
definitioner, grundläggande krav på behandling, längsta tid för behandling, automatiserade beslut, personuppgiftsansvarigas skyldigheter i fråga om bl.a. säkerhet och anmälan om personuppgiftsincidenter, enskildas rättigheter i form av bl.a. information och
rättelse, tillsynsmyndighetens befogenheter, administrativa sanktionsavgifter, skadestånd, rättsmedel och överföring till tredjeland.
Brottsdatalagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

5.3

Övrigt översynsarbete med anledning
av dataskyddsförordningen

Utöver de utredningar som nämnts ovan har ytterligare ett antal
olika utredningar haft i uppdrag – och vissa arbetar fortfarande med
– att anpassa svensk rätt till EU:s dataskyddsreform. Det rör sig
bl.a. om Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning
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och integritetsskydd7, Utredningen om dataskydd vid Rättsmedicinalverket8, Utbildningsdatautredningen9, Forskningsdatautredningen10
och Utredningen om regleringen av biobanker11.
Det bedrivs dessutom ett omfattande arbete internt inom Regeringskansliet med att anpassa författningar till dataskyddsförordningen.

5.4

Förslaget till myndighetsdatalag

Regeringen gav i oktober 2011 en särskild utredare i uppdrag att se
över den s.k. registerlagstiftningen – de sektors- eller myndighetsspecifika lagar och förordningar som kompletterar personuppgiftslagen och innehåller bestämmelser om statliga och kommunala
myndigheters behandling av personuppgifter. Utredningen, som
antog namnet Informationshanteringsutredningen, lämnade sitt slutbetänkande i april 2015 (SOU 2015:39), dvs. innan man inom EU
kom överens om dataskyddsförordningen.
Uppdraget hade sin bakgrund i att det i olika sammanhang
framförts kritik mot registerlagstiftningen för att vara ett svåröverblickbart och splittrat rättsområde med bristande enhetlighet i fråga
om struktur och normtekniska lösningar. Lagstiftningen ansågs till
viss del inte heller vara tillräckligt anpassad till annan lagstiftning av
central betydelse för myndigheternas informationshantering, såsom tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Informationshanteringsutredningen har inte gjort några omprövningar av tidigare avvägningar mellan effektivitetssträvanden
och skyddet för enskildas personliga integritet utan har fokuserat
på att förtydliga gällande rätt genom att föreslå en ny lag – myndighetsdatalagen. Den föreslagna lagen liknar befintliga registerförfattningar men innehåller bestämmelser som är tänkta att gälla generellt för alla statliga och kommunala myndigheters behandling av
personuppgifter, frånsett den brottsbekämpande sektorn.
7

Ju 2015:14, tilläggsdir. 2016:54, SOU 2017:55.
Ju 2016:18, dir. 2016:75.
U 2016:03, dir. 2016:63, SOU 2017:49.
10
U 2016:04, dir. 2016:65, delbetänkande SOU 2017:50.
11
S 2016:04, dir. 2016:41, delbetänkande SOU 2017:40.
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Den föreslagna lagen är utformad som en renodlad generell
dataskyddsreglering som bara tar sikte på frågor om skydd för personuppgifter som uppstår i myndigheternas elektroniska informationshantering. Behov av sektors- eller myndighetsspecifika särregler,
som har sin grund i speciella omständigheter som rör just den
aktuella myndigheten eller verksamheten, bedöms kunna tas in i en
kompletterande förordning. Lagen ska även kunna kompletteras
med bilagor. På detta sätt är det tänkt att skapa ett sammanhållet
ramverk med enhetligt utformad reglering både vad avser förhållanden som kan regleras generellt och förhållanden där fortsatta särregler behöver finnas. Informationshanteringsutredningen utesluter
dock inte att det i vissa fall kan bedömas vara mer lämpligt med
särreglering i separat författning som gäller utöver den nya lagen.
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Allmänna utgångspunkter

6.1

Behandling som i dag är laglig
ska kunna fortsätta men författningsstöd
för annat bör inte införas nu

Utredningens bedömning: Utgångspunkten bör vara att behandling av personuppgifter som i dag är laglig ska kunna fortsätta. Författningsstöd för behandling av personuppgifter som
inte är laglig i dag bör inte införas nu.
Avvägningar och bedömningar som redan gjorts bör godtas
och inte göras om.
Utredningsuppdraget är omfattande och utredningstiden kort. Det
gör att det inte är möjligt att på alla de olika områden som uppdraget omfattar göra ingående avvägningar mellan integritetsskyddet och andra intressen. Det i sin tur innebär att utredningen i stor
utsträckning måste stödja sig på de avvägningar som redan gjorts.
Datainspektionens expert i utredningen har framfört i huvudsak
följande. Utredningen bör göra en kartläggning av nuläget avseende
sådan behandling av personuppgifter som sker i verksamheter som
omfattas av de författningar som ingår i utredningens översyn. Kartläggningen bör avse bl.a. teknisk utveckling, digitalisering, nya samarbetsformer och det ökade antalet aktörer inom exempelvis hälsooch sjukvården och socialtjänsten. Resultatet av kartläggningen kan
sedan utgöra underlag för en ny konsekvensbedömning där en analys
av om utvecklingen lett till nya risker för den personliga integriteten kan ingå. Regleringen bör sedan anpassas efter en analys av hur
dessa eventuella nya risker kan minimeras. En fördel med detta tillvägagångssätt skulle vara att utredningens bedömningar kan utgöra
en del av den konsekvensbedömning den personuppgiftsansvarige i
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vissa fall är skyldig att göra enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen.
Utredningen är medveten om att det har skett en viss utveckling, bl.a. på det tekniska området, sedan flertalet av författningarna
tillkom och instämmer i att det inom i vart fall vissa områden hade
varit bra med en sådan översyn som förespråkas. Utredningstiden
medger dock inte en så omfattande översyn. Det kan inte heller
anses ingå i utredningens uppdrag att göra andra anpassningar av
författningarna än sådana som föranleds av dataskyddsförordningen.
Tidigare gjorda avvägningar måste därför vara utgångspunkten för
utredningens bedömningar.
Dessa avvägningar har, när det gäller områden som täcks av
registerförfattningar, gjorts efter ingående analyser av respektive
område och med mindre tidspress än vad utredningen är utsatt för.
Avvägningarna har också varit föremål för remiss- och riksdagsbehandling och, oftast, granskning av Lagrådet.
Även på de områden som inte täcks av en registerförfattning
kan det sägas att det redan har gjorts en tyst avvägning som innebär
att de möjligheter till behandling av personuppgifter som finns
enligt personuppgiftslagen är både tillräckliga för verksamheten
och inte för långtgående för integritetsskyddet. I vissa fall finns det
också utredningsförslag som inte (ännu) har genomförts, t.ex.
SOU 2014:67 om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen, som nämns i utredningsdirektiven, och SOU 2007:48 och SOU 2015:84, båda om författningsreglering av donationsregistret.
Det är inte några ofullkomligheter i lagstiftningen, eller ifrågasatta integritetskränkningar, som har föranlett utredningsuppdraget
utan enbart den kommande nya EU-regleringen av behandling av
personuppgifter. En utgångspunkt enligt utredningsdirektiven är
också att de befintliga förutsättningarna för en ändamålsenlig behandling inte ska försämras.
Av dessa skäl anser utredningen att en utgångspunkt vid översynen bör vara att behandling som, enligt utredningens bedömning,
i dag är laglig ska kunna fortsätta. Det innebär att översynen av
respektive område i första hand inriktas på att undersöka om dataskyddsförordningen innebär att något som i dag är lagligt inte
kommer att kunna ske med befintlig författningsreglering. Om så
är fallet, blir nästa steg att undersöka om dataskyddsförordningen
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medger att det finns ett nationellt författningsstöd för det som är
lagligt i dag och, om det är så, utforma förslag till ett sådant författningsstöd som helst ska utformas enhetligt i förhållande till
andra registerförfattningar.
Redan av utredningsdirektiven framgår att den korta utredningstiden gör att möjligheterna att utreda och föreslå materiella
ändringar är begränsade. Utredningen anser därför att en utgångspunkt vid översynen bör vara att lämpligheten av att införa författningsstöd för mera eller annat än det som enligt utredningens
bedömning är lagligt i dag inte ska utredas. Översynen ska alltså
begränsas till att analysera vilket författningsstöd som kan behövas
för att det som är lagligt i dag ska kunna fortsätta.
Frågan om det med hänsyn till artikel 6.3 i dataskyddsförordningen behövs ett generellt författningsstöd för myndigheters och
andra organs behandling av personuppgifter och hur ett sådant
generellt stöd ska utformas kan dock inte anses omfattad av utredningsdirektiven, eftersom frågan inte nämns där. Frågan har dessutom ingått i Dataskyddsutredningens uppdrag.1 Mot den bakgrunden är uppdraget enligt utredningsdirektiven att undersöka om
det till följd av personuppgiftslagens upphävande och regleringen i
dataskyddsförordningen behövs kompletterande föreskrifter för vissa
myndigheter och verksamheter som i dag saknar särskilda registerförfattningar och lämna behövliga och lämpliga författningsförslag
något svårförståeligt. Uppdraget innefattar i vart fall, enligt vad
som uttryckligen anges i utredningsdirektiven, att lämna förslag till
de anpassningar till följd av dataskyddsförordningen som behövs av
de författningsförslag som lämnats i SOU 2014:67 om behandlingen av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för
socialförsäkringen, som i dag inte har någon registerförfattning.
Uppdraget får därutöver anses innebära att det ska undersökas om
det i dag inom området förekommer någon typ av behandling av
personuppgifter med stöd av personuppgiftslagen, t.ex. missbruksregeln i 5 a § eller en intresseavvägning enligt 10 § f, eller personuppgiftsförordningen som, när personuppgiftslagen upphävs och
dataskyddsförordningen börjar tillämpas, behöver ett författningsstöd för att kunna fortsätta och som är mer eller mindre unik och
därför inte rimligen bör omfattas av en generell reglering. Sådant
1

Dir. 2016:15 och SOU 2017:39.
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som många personuppgiftsansvariga, inom flera departementsområden, behöver göra regleras nämligen bättre generellt, t.ex. i
den reglering som Dataskyddsutredningen har haft i uppdrag att
utreda, än i en mängd registerförfattningar. Om det inom området
förekommer att myndigheter utan registerförfattning behandlar
känsliga personuppgifter i löpande text vid elektronisk korrespondens eller ärendehandläggning, är det t.ex. inte något som är så
unikt för området att det motiverar en särskild reglering. Det kan
inte anses ankomma på utredningen att bedöma vilka arbetsuppgifter i sak myndigheter får eller bör utföra eller att föreslå författningsreglering av myndigheters arbetsuppgifter.

6.2

Författningsreglering som motsvarar
bestämmelser i dataskyddsförordningen
bör behållas om det blir tydligare

Utredningens bedömning: Befintlig författningsreglering, som
innebär begränsningar i förhållande till vad som vore tillåtet enligt dataskyddsförordningen, ska behållas i sak i så stor utsträckning som möjligt. Regleringen bör göras så enhetlig som möjligt.
Författningsreglering som motsvarar bestämmelser i dataskyddsförordningen kan och bör, i den utsträckning det är möjligt
enligt vad som anges i skäl 8 till dataskyddsförordningen, behållas eller införas när det skapar tydlighet.
Det är enligt utredningsdirektiven viktigt att den nationella regleringen är så enhetlig som möjligt i sin utformning, vilket t.ex. innebär att termer, uttryck och struktur samt hänvisningar till dataskyddsförordningen är enhetliga. Detta ska utredningen beakta.
Motsvarande formulering, och anvisningar om att arbetet i andra
utredningar ska beaktas, finns i utredningsdirektiven för flera av de
övriga utredningar som har sett över registerförfattningar inför att
dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.
Ett enhetligt ramverk för myndigheters behandling av personuppgifter har nyligen utretts och ett förslag till en generell myndighetsdatalag, som de befintliga registerförfattningarna skulle kunna
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anpassas till, ligger på regeringens bord.2 Det är emellertid osäkert
vad som händer med det förslaget, som lämnades innan det stod
klart att man inom EU skulle kunna enas om en dataskyddsförordning. Utredningsdirektiven innehåller inga anvisningar om att befintliga registerförfattningar ska anpassas till förslaget till myndighetsdatalag.
Utredningsdirektiven får anses innebära att utredningen har att
efter samråd med övriga utredningar försöka göra den författningsreglering som behöver ändras eller införas så enhetlig som möjligt.
Något försök till anpassning till den struktur som förslaget till
myndighetsdatalag innebär bör dock inte göras. Utredningsdirektiven får anses ge möjlighet att utforma befintlig reglering, som kan
och bör vara kvar i sak, så att den blir enhetlig mellan olika registerförfattningar, om utredningstiden medger det och nödvändigt samråd med övriga utredningar kan ske.
Det har lagts ned stora lagstiftningsresurser på registerförfattningarna. Det finns hos tillämparna erfarenhet av och kunskap om
registerförfattningarna. Tillämparna har ibland också utformat instruktioner till sin personal och informationsmaterial för registrerade samt personuppgiftsbiträdesavtal utifrån den befintliga författningsregleringen.
Som tidigare sagts är möjligheterna att utreda materiella ändringar
begränsade. Det – och hänsyn till det stora arbete som lagts ned på
registerförfattningarna – gör att utredningen anser att utgångspunkten bör vara att befintlig författningsreglering, som innebär
begränsningar i förhållande till vad som vore tillåtet enligt dataskyddsförordningen, ska behållas i sak i så stor utsträckning som
möjligt. Det innebär att översynen bör inriktas på att analysera om
de befintliga bestämmelserna i sak kan behållas med hänsyn till
dataskyddsförordningen. Är så fallet, bör de efter samråd med
övriga utredningar om möjligt göras mera enhetliga. Önskemålet
om enhetlighet bör dock inte få gå utöver det materiella innehållet.
Innehåller en registerförfattning en unik begränsning, som kan behållas med hänsyn till dataskyddsförordningen, bör den begränsningen således finnas kvar i sak, trots att regleringen som helhet
hade blivit mera enhetlig utan den. Går det inte säkert att fastslå att
t.ex. en viss formulering är avsedd att innebära en begränsning i
2

SOU 2015:39.
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förhållande till vad som gäller enligt formuleringar i andra registerförfattningar, bör dock önskemålet om enhetlighet få ta överhanden,
dvs. avvikande formuleringar som inte säkert har en viss innebörd
justeras så att regleringen blir mera enhetlig.
Även om utredningsdirektiven anvisar enhetlighet, kan de inte
anses innebära ett uppdrag att rensa ut befintliga bestämmelser i
registerförfattningarna som motsvarar bestämmelser i dataskyddsförordningen; något mera enhetligt än bestämmelser i en EU-förordning finns ju inte. Av skäl 8 till dataskyddsförordningen framgår dessutom att om dataskyddsförordningen föreskriver förtydliganden eller begränsningar av bestämmelserna i dataskyddsförordningen genom den nationella rätten kan medlemsstaterna, i den
utsträckning det är nödvändigt för samstämmigheten och för att
göra de nationella bestämmelserna begripliga för de personer som
de tillämpas på, införliva delar av dataskyddsförordningen i nationell rätt. Det kan däremot, som anges i avsnitt 4.2, i andra situationer än den som berörs i skäl 8 anses strida mot EU-rätten att i
nationell lagstiftning upprepa bara vissa bestämmelser i en EUförordning eller låta bli att tala om att det är fråga om direkt
tillämplig EU-rätt. Utredningen anser mot bakgrund av det utrymme som medlemsstaterna ges genom skäl 8 och det arbete som
redan är nedlagt på registerförfattningarna, att utgångspunkten bör
vara att befintlig författningsreglering som motsvarar bestämmelser
i dataskyddsförordningen ska behållas i den utsträckning det behövs för att uppnå tydlighet och igenkänning hos tillämparna. En
bedömning av om det är förenligt med EU-rätten att behålla en
sådan bestämmelse måste dock göras i varje enskilt fall.
Det är däremot utredningens bedömning att det inte bör införas
fler bestämmelser som motsvarar bestämmelser i dataskyddsförordningen än de som redan finns i registerförfattningarna.
Registerförfattningarna skulle då komma att bli alltför omfattande.
Det kan dessutom bli missvisande för tillämparen att endast återge
vissa bestämmelser i dataskyddsförordningen när även övriga bestämmelser i dataskyddsförordningen gäller. I något enskilt fall kan
det dock vara motiverat, för att förtydliga, att ta in en bestämmelse
som upplyser om innehållet i en specifik bestämmelse i dataskyddsförordningen. Detta för att göra tillämparen uppmärksam på
att regleringen i registerförfattningen inom ett visst område inte är
uttömmande.
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7.1

Inledning

Utredaren ska enligt utredningsdirektiven undersöka vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om behandling av
personuppgifter inom Socialdepartementets verksamhetsområde.
Dataskyddsförordningen kommer från och med den 25 maj 2018
att gälla direkt i Sverige. Personuppgiftslagen kommer att upphävas
vid samma tillfälle. Dataskyddsförordningens bestämmelser är
tvingande och nationell lagstiftning på området kommer därför
bara att komplettera dataskyddsförordningen i den utsträckningen
det är möjligt att göra undantag eller förtydliganden i förhållande
till dataskyddsförordningen. Svenska bestämmelser som strider
mot dataskyddsförordningen får inte längre tillämpas. Samtliga
verksamheter, som omfattas av dataskyddsförordningen, kommer
således att behöva tillämpa dataskyddsförordningen, oavsett om verksamheten också omfattas av tillämpningsområdet för en registerförfattning.
Dataskyddsutredningen har föreslagit en lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen.1 Denna lag kommer, om förslaget leder till lagstiftning, att
innehålla bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen
på en generell nivå. De verksamheter, vars behandling av personuppgifter inte omfattas av någon särskild registerförfattning men av
tillämpningsområdet för dataskyddsförordningen, kommer alltså
att tillämpa dataskyddsförordningen och den föreslagna dataskydds1
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lagen i stället för personuppgiftslagen. Bestämmelserna i den föreslagna dataskyddslagen kommer i viss utsträckning även att tillämpas i verksamheter som omfattas av en särskild registerförfattning.
Som framgår av avsnitt 4.3 innebär dataskyddsförordningen
vissa nyheter i förhållande till nu gällande dataskyddsreglering. Att
dataskyddsförordningen ska börja tillämpas får därmed konsekvenser för all behandling av personuppgifter som omfattas av dess
tillämpningsområde. Det är, med hänsyn till utredningens omfattande uppdrag och korta utredningstid, inte möjligt att inom ramen
för detta uppdrag göra någon djupgående analys av vilka konsekvenser dataskyddsförordningen får för var och en av de många
olika verksamheter som finns inom Socialdepartementets verksamhetsområde. De huvudsakliga konsekvenserna av att dataskyddsförordningen ska börja tillämpas kommer dock att beröras i detta
avsnitt. De konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga
om behandling av personuppgifter inom Socialdepartementets verksamhetsområde är desamma som för övriga departements verksamhetsområden.

7.2

Personuppgifter kommer inte att kunna
behandlas med stöd av missbruksregeln

Behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, t.ex. löpande text i ordbehandlingsprogram, i e-post eller på internet är,
som anges i avsnitt 3.3.3, tillåten enligt den s.k. missbruksregeln i
5 a § personuppgiftslagen så länge behandlingen inte innebär en
kränkning av den registrerades personliga integritet. Missbruksregeln kommer inte att finnas kvar när dataskyddsförordningen ska
börja tillämpas.2 Bestämmelserna i dataskyddsförordningen ska
i stället tillämpas i sin helhet på all automatiserad behandling av
personuppgifter.
Att missbruksregeln försvinner innebär att det beträffande sådan behandling av personuppgifter som i dag är tillåten enbart på
grund av att den sker i ostrukturerat material, måste göras en ny
bedömning i förhållande till dataskyddsförordningens bestämmelser. Det behöver till en början fastställas ändamål för behandlingen
2
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och bedömas om det finns stöd för behandlingen i någon av de
rättsliga grunderna i artikel 6 i dataskyddsförordningen. Om någon
av de rättsliga grunderna är tillämplig, ska övriga bestämmelser i
dataskyddsförordningen iakttas vid den fortsatta behandlingen.

7.3

Möjligheterna för myndigheter
att behandla personuppgifter
med stöd av en intresseavvägning minskar

Som anges i avsnitt 4.3.4 innebär regleringen i artikel 6.1 andra
stycket i dataskyddsförordningen att det inte längre kommer att
vara tillåtet för offentliga myndigheter att behandla personuppgifter
som ett led i fullgörandet av sina uppgifter med stöd av en intresseavvägning.
Detta betyder att om någon myndighet i dag för sin myndighetsverksamhet behandlar personuppgifter med stöd av en intresseavvägning enligt 10 § f personuppgiftslagen, behöver en bedömning
göras av om behandlingen i stället kan ske med stöd av någon
annan av grunderna i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. Om det
inte finns någon annan tillämplig grund för behandlingen, är den
alltså inte tillåten. En myndighets behandling av personuppgifter
inom kärnverksamheten som bedömts tillåten efter en intresseavvägning torde dock ofta även vara nödvändig för att utföra en
arbetsuppgift av allmänt intresse och därmed tillåten med stöd av
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.3
Behandling av personuppgifter som en myndighet utför utanför
den myndighetsspecifika verksamheten med stöd av en intresseavvägning, t.ex. inom personal- eller ekonomiadministration, verkar inte omfattas av begränsningen i artikel 6.1 andra stycket i dataskyddsförordningen.

3

Se Informationshanteringens bedömning i SOU 2015:39 s. 256 där det också ges exempel
på några situationer då myndigheters behandling av personuppgifter bedömts tillåten efter
en intresseavvägning.
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Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Av avsnitt 4.3.4 framgår att det tillkommit nya krav för några av de
rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter. När det
gäller behandling som är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c i
dataskyddsförordningen) eller utföra en arbetsuppgift av allmänt
intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen) måste grunden fastställas i nationell rätt eller
EU-rätt. Vidare måste syftet med behandling som sker på den
grunden att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
fastställas i den rättsliga grunden. I fråga om behandling enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen gäller i stället att syftet med
behandlingen ska vara nödvändigt för att utföra en arbetsuppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
Dessa nya villkor måste alltså vara uppfyllda för att de rättsliga
grunder som anges artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen ska
vara tillämpliga. Förpliktelser och arbetsuppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som inte är rättsligt
förankrade kan därmed inte längre åberopas som rättsliga grunder
för behandling av personuppgifter. Dataskyddsutredningen har
gjort en analys av vad dessa nytillkomna krav innebär.4
Som anges i avsnitt 4.3.3 krävs enligt skäl 50 till dataskyddsförordningen inte längre någon separat rättslig grund vid sådan
vidarebehandling som inte hindras av finalitetsprincipen. I stället
räcker det med den rättsliga grund med stöd av vilken personuppgifter samlades in. Det kommer således att vara tillräckligt att bedöma om en vidarebehandling är oförenlig med de ändamål för vilka
personuppgifterna ursprungligen samlades in. Någon bedömning
av vilken rättslig grund vidarebehandlingen har behöver däremot
inte göras. För en mer ingående analys av innebörden av finalitetsprincipen hänvisas till Dataskyddsutredningens betänkande.5

4
5

SOU 2017:39 s. 108–113.
SOU 2017:39 s. 224–226.
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Känsliga personuppgifter

Som anges i avsnitt 4.3.5 har det i dataskyddsförordningen tillkommit några nya kategorier av känsliga personuppgifter, nämligen
genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning. Flera av
de uppgifter som ryms inom de nya kategorierna är redan i dag att
betrakta som känsliga personuppgifter, eftersom de omfattas av de
nuvarande kategorierna. Till exempel kan genetiska uppgifter avslöja såväl hälsotillstånd som etnisk tillhörighet varför sådana uppgifter redan i dag anses vara känsliga personuppgifter.6 Även de
andra nytillkomna kategorierna av känsliga personuppgifter kan i
vissa fall också utgöra uppgifter om hälsa (se avsnitt 10.1.11 och
12.8.4). Uppgifter om sexuell läggning lär enligt utredningens bedömning i de flesta fall också vara uppgifter som rör sexualliv. De
olika kategorierna av känsliga personuppgifter överlappar alltså i
viss mån varandra. Att nya kategorier lagts till innebär dock att det
kommer att vara fler uppgifter som kategoriseras som känsliga och
som därmed omfattas av dataskyddsförordningens reglering i artikel 9. Eftersom huvudregeln enligt artikel 9.1 är att det är förbjudet
att behandla känsliga personuppgifter, måste något av undantagen i
artikel 9.2 vara tillämpligt för att behandling av sådana uppgifter
ska vara tillåten.
En verksamhet som har behov av att behandla känsliga personuppgifter måste alltså ha stöd för sådan behandling i artikel 9.2 i
dataskyddsförordningen. Dataskyddsutredningen har också föreslagit vissa kompletterande bestämmelser. För en redogörelse av
vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför för möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter hänvisas därför till Dataskyddsutredningens betänkande.7
För verksamhet som omfattas av en särskild registerförfattning
kommer precis som i dag möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter att regleras i den författningen.

6
7

Prop. 2005/06:64 s. 63.
SOU 2017:39 s. 161–188.
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Färre uppgifter omfattas av de begränsningar
som gäller för uppgifter om lagöverträdelser m.m.

De särskilda regler i personuppgiftslagen som i dag gäller uppgifter
om lagöverträdelser omfattar även uppgifter om friande brottmålsdomar och administrativa frihetsberövanden. Att dessa uppgifter
inte omfattas av dataskyddsförordningens reglering, vilket framgår
av avsnitt 4.3.5, innebär en utökad möjlighet för andra än myndigheter att behandla sådana uppgifter.
Eftersom dataskyddsförordningen inte innehåller någon begränsning i fråga om myndigheters behandling av uppgifter om lagöverträdelser, kommer myndigheter att ha samma möjligheter som
i dag att behandla sådana uppgifter. För myndigheter som omfattas
av särskilda registerförfattningar kan det dock i dessa författningar
finnas bestämmelser som begränsar möjligheterna att behandla uppgifter om lagöverträdelser.

7.7

Utökade rättigheter för den registrerade

Bestämmelserna i dataskyddsförordningen innebär att den registrerades rättigheter utökas och att personuppgiftsansvarigas skyldigheter utökas i motsvarande mån. Informationsskyldigheten i dataskyddsförordningen är t.ex., som framgår av avsnitt 4.3.6, betydligt
mer omfattande än vad som gäller enligt dataskyddsdirektivet och
personuppgiftslagen. Den registrerade har rätt att få mer information än vad som gäller i dag och det har tillkommit nya situationer när information måste lämnas. Information ska t.ex. lämnas
vid vidarebehandling av personuppgifter för annat syfte än det för
vilket uppgifterna samlades in och i vissa fall vid personuppgiftsincidenter. Ett krav på att informationen ska lämnas i klar och tydlig
form har också tillkommit. Vidare har det skett en viss förskjutning av tidpunkten för när information ska lämnas i fråga om behandling av uppgifter som har samlats in från någon annan än den
registrerade.
Som också anges i avsnitt 4.3.6 är rätten att bli bortglömd betydligt mer utförligt reglerad än rätten till utplåning enligt personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet. Vissa undantag finns dock
som gör att rätten att bli bortglömd inte gäller för behandling som
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sker med stöd av grunderna i artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen (rättslig förpliktelse och arbetsuppgift av allmänt
intresse eller som ett led i myndighetsutövning) eller om behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse. Det har
också tillkommit en rätt att få ofullständiga personuppgifter
kompletterade och en skyldighet att i vissa situationer begränsa
behandlingen.
Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen.
Rätten innebär att en verksamhet som omfattas av bestämmelsen är
skyldig att tillhandahålla den registrerade uppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Eftersom rätten till
dataportabilitet endast gäller om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal får den sannolikt inte någon större betydelse för
verksamhet inom Socialdepartementets verksamhetsområde.
Den registrerades rätt att göra invändningar mot behandling är,
som anges i avsnitt 4.3.6, utökad i dataskyddsförordningen på det
sättet att det inte längre är den registrerade som ska ha berättigade
skäl för sin invändning, utan i stället den personuppgiftsansvarige
som ska kunna redogöra för varför behandlingen ska få äga rum.
Eftersom bestämmelsen i 12 § personuppgiftslagen, som anger att
en registrerad med vissa undantag inte har rätt att motsätta sig en
behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen, kommer
att upphävas och någon motsvarande bestämmelse inte föreslås av
Dataskyddsutredningen8, kommer den registrerades rätt att göra
invändningar att omfatta betydligt fler behandlingar än i dag.
Rätten gäller dock endast behandling som sker på den grunden att
behandlingen bedömts nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av
allmänt intresse eller som led i myndighetsutövning alternativt med
stöd av en intresseavvägning. Det finns också undantag från rätten
att göra invändningar som avser behandling för vetenskapliga eller
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.
Den utökade rätten att göra invändningar innebär alltså att den
personuppgiftsansvarige i fler fall än i dag kommer att behöva
pröva invändningar från den registrerade och i förekommande fall
avbryta behandlingen av den registrerades personuppgifter.
I registerförfattningar kan det, liksom i dag, finnas bestämmelser
som begränsar den registrerades möjlighet att göra invändningar.
8
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Personuppgiftsincidenter ska anmälas

Som anges i avsnitt 4.3.7 innehåller dataskyddsförordningen en ny
skyldighet för personuppgiftsansvariga att dokumentera och anmäla personuppgiftsincidenter. Denna nya skyldighet kan komma
att innebära att det i verksamheten behövs nya rutiner, särskilt
eftersom tidsfristen för anmälan endast är 72 timmar.

7.9

Konsekvensbedömning

Som också framgår av avsnitt 4.3.7 kommer den personuppgiftsansvarige enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen att vara skyldig
att göra en konsekvensbedömning före en behandling av personuppgifter som sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers
rättigheter och friheter. I vissa fall måste även förhandssamråd ske
med tillsynsmyndigheten.
Detta är en ny skyldighet för den personuppgiftsansvarige.
Skyldigheten har störst betydelse när verksamheten inte omfattas
av särskild registerlagstiftning. En konsekvensbedömning enligt
artikel 35.10 i dataskyddsförordningen behöver nämligen som regel
inte göras vid behandling som utförs med stöd av artikel 6.1 c
eller e i dataskyddsförordningen (rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller myndighetsutövning) när en konsekvensutredning redan
har genomförts vid antagandet av den reglering som utgör den rättsliga grunden för behandlingen.

7.10

Skyldighet att utse dataskyddsombud

En annan nyhet i dataskyddsförordningen är, som framgår av avsnitt 4.3.8, kravet på att vissa organisationer ska utse ett dataskyddsombud. Kravet medför att de myndigheter och andra organisationer
som omfattas av kravet – med iakttagande av dataskyddsförordningens bestämmelser om kvalifikationer och ställning – måste utse
ett dataskyddsombud som ska agera självständigt.
Som framgår av avsnitt 4.3.7 är det inte dataskyddsombudet
utan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet som
ska upprätta en förteckning över behandlingar av personuppgifter.
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Skyldigheten att anmäla behandlingar till tillsynsmyndigheten försvinner.

7.11

Sanktioner

Som framgår av avsnitt 4.3.11 föreskriver dataskyddsförordningen
sanktioner i form av skadestånd och administrativa sanktionsavgifter.
Rätten till skadestånd finns föreskriven även i dataskyddsdirektivet
och personuppgiftslagen, men en nyhet i dataskyddsförordningen
är att även personuppgiftsbiträden kan bli skadeståndsskyldiga.
Möjligheten att utfärda administrativa sanktionsavgifter vid överträdelser av dataskyddsförordningen är helt ny.
Bestämmelsen om administrativa sanktionsavgifter är direkt
tillämplig och gäller både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Medlemsstaterna får dock själva avgöra om och i
vilken utsträckning tillsynsmyndighetens möjlighet att påföra administrativa sanktionsavgifter ska omfatta myndigheter. Enligt Dataskyddsutredningens förslag ska ett beslut om sanktionsavgifter få
riktas även mot statliga och kommunala myndigheter.9
Personuppgiftslagen innehåller, utöver bestämmelser om skadestånd, även en straffbestämmelse (49 §) och en möjlighet för Datainspektionen att utfärda vite (44–46 §§). Medlemsstaterna ska enligt
artikel 84 i dataskyddsförordningen fastställa regler om andra sanktioner för överträdelser av dataskyddsförordningen, särskilt sådana
som inte är föremål för administrativa sanktionsavgifter. Dataskyddsutredningen har dock bedömt att det inte finns behov av
bestämmelser om straff eller vite.10 Ytterligare en nyhet är därmed
att dessa bestämmelser försvinner.

9

SOU 2017:39 s. 287.
SOU 2017:39 s. 297.

10

199

8

Verksamheter som inte
har en registerförfattning

Utredningens bedömning: Det har inte framkommit att några
myndigheter eller verksamheter inom Socialdepartementets
verksamhetsområde som inte har en registerförfattning behöver
kompletterande föreskrifter till följd av att personuppgiftslagen
upphävs och dataskyddsförordningen börjar tillämpas.
Några av de myndigheter och verksamheter som hör till Socialdepartementets verksamhetsområde har i dag inte en registerförfattning. I utredningsdirektiven anges att det exempelvis gäller
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Inspektionen för socialförsäkringen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
och Folkhälsomyndigheten. Dessa myndigheter ska i dag tillämpa
personuppgiftslagen vid sin behandling av personuppgifter.
När personuppgiftslagen upphävs kommer myndigheter och
verksamheter som inte omfattas av någon registerförfattning i stället
att tillämpa dataskyddsförordningen och den föreslagna dataskyddslagen. Utredningen ska enligt utredningsdirektiven undersöka om
det till följd av personuppgiftslagens upphävande och regleringen i
dataskyddsförordningen behövs kompletterade föreskrifter för vissa
myndigheter och verksamheter som i dag saknar särskilda registerförfattningar och i förekommande fall lämna författningsförslag.
Som anges i avsnitt 6.1 får detta anses innebära att utredningen ska
undersöka om det i dag förekommer någon typ av behandling av
personuppgifter med stöd av personuppgiftslagen, t.ex. missbruksregeln i 5 a § eller en intresseavvägning enligt 10 § f personuppgiftslagen, alternativt personuppgiftsförordningen som behöver författningsstöd för att kunna fortsätta. Det är dock endast reglering av
sådan behandling av personuppgifter som är mer eller mindre unik
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för en viss verksamhet och som därför inte rimligen bör omfattas
av en generell reglering som får anses ingå i utredningens uppdrag.
Sådan behandling som behöver utföras av flera myndigheter, som
hör under flera departement, bör däremot inte specialregleras utan
i stället omfattas av den generella regleringen i dataskyddslagen.
Som också framgår av avsnitt 6.1 kommer författningsstöd för annat
än det som enligt utredningens bedömning är lagligt i dag inte att
utredas.
I syfte att undersöka om det behövs kompletterande föreskrifter
för de verksamheter som inte har en registerförfattning har utredningen haft särskilda möten med experterna från de myndigheter
som omnämns i utredningsdirektiven, dvs. Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys, Inspektionen för socialförsäkringen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Folkhälsomyndigheten. Det har inte framkommit att dessa myndigheter utför någon
myndighetsspecifik behandling av personuppgifter som är tillåten
i dag men som behöver författningsregleras för att vara tillåten när
personuppgiftslagen upphävs och dataskyddsförordningen ska börja
tillämpas. De behandlingar som dessa myndigheter har redogjort
för är i stället i de flesta fall sådana som till sin natur är gemensamma
för många myndigheter och organisationer. Det är därför inte
motiverat att reglera behandlingen särskilt utan denna bör i stället
omfattas av den generella regleringen.
Det bör betonas att utredningen inte har bedömt om det är nödvändigt eller lämpligt av annan anledning än den kommande
förändringen på grund av EU-regleringen med en författningsreglering av behandlingen av personuppgifter hos de nämnda myndigheterna. Genom tilläggsdirektiv1 har dock utredningen även fått i
uppdrag att utreda behovet av en särskild författning med bestämmelser om behandling av personuppgifter för Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys. Ett betänkande avseende detta uppdrag
ska lämnas senast den 15 januari 2018.
Det har inte heller i övrigt framkommit att någon verksamhet
eller myndighet inom Socialdepartementets verksamhetsområde
behöver kompletterande föreskrifter till följd av personuppgiftslagens upphävande och regleringen i dataskyddsförordningen.
1

Dir. 2017:67.
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9.1

Inledning

I utredningsdirektiven anges inte särskilt många utgångspunkter
för översynen av de befintliga registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Förslagen ska, självklart, stämma
överens med EU-rätten. Det gäller att, också det självklart, i den
mån det finns utrymme hitta lämpliga avvägningar mellan skyddet
för den personliga integriteten och de behov som finns av att behandla personuppgifter. Uttryck, struktur och hänvisningar till
dataskyddsförordningen ska vara enhetliga. De befintliga förutsättningarna för en ändamålsenlig behandling ska dock inte försämras.
I detta avsnitt görs generella överväganden som sedan används
som en slags mall vid översynen av de enskilda författningarna.

9.2

Det är tillåtet att begränsa myndigheters
möjligheter till behandling och utöka deras
skyldigheter

Utredningens bedömning: Det är tillåtet att begränsa myndigheters möjligheter till behandling av personuppgifter och utöka
deras skyldigheter i förhållande till dataskyddsförordningen. Bestämmelser i registerförfattningar med den innebörden kan och
bör därför behållas.
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig och innebär i vissa fall
en rätt att behandla personuppgifter (t.ex. när det finns ett giltigt
samtycke eller behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal,
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artikel 6.1 a och b) eller en rätt att slippa göra vissa saker (se t.ex.
artikel 11.1) som man inte kan avvika från i nationell rätt. Dataskyddsförordningen innebär i dessa fall alltså att det är otillåtet att
inskränka rätten att behandla personuppgifter eller ålägga skyldigheter vid behandling utöver vad som följer av dataskyddsförordningen. Detta gäller helt klart i fråga om enskildas behandling av
personuppgifter. När det gäller det allmännas, dvs. myndigheters,
behandling av personuppgifter gör utredningen följande bedömning.
Dataskyddsförordningen innebär inte en skyldighet att behandla
personuppgifter i de fall det är tillåtet annat än när det föreskrivs en
sådan skyldighet, t.ex. när det gäller uppfyllandet av den registrerades rättigheter exempelvis avseende registerutdrag. Dataskyddsförordningen innebär inte heller ett förbud mot att en personuppgiftsansvarig väljer att gå utöver sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och t.ex. lämna registrerade mera information
än som krävs. I den utsträckning personuppgiftsansvariga har en
sådan valrätt enligt dataskyddsförordningen, är det utredningens
bedömning att medlemsstaterna utan hinder av dataskyddsförordningen genom nationell rätt kan disponera över den valrätten för
sina egna myndigheter. Det gäller i Sverige såväl statliga som kommunala myndigheter. Däremot är det förstås inte tillåtet att i nationell rätt föreskriva att myndigheter får göra eller slipper göra något
annat än när detta är tillåtet enligt dataskyddsförordningen.
Eftersom det alltså är tillåtet att begränsa myndigheters möjligheter till behandling av personuppgifter och utöka deras skyldigheter i förhållande till vad som gäller enligt dataskyddsförordningen,
kan och bör bestämmelser i registerförfattningar med den innebörden behållas.
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Nationella bestämmelser
för att anpassa tillämpningen
av bestämmelserna i dataskyddsförordningen

Utredningens bedömning: När den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, kan och bör bestämmelser i registerförfattningar som
begränsar myndigheters och enskildas möjligheter till behandling av personuppgifter och utökar deras skyldigheter i förhållande till dataskyddsförordningen behållas.
Enligt artikel 6.2 i dataskyddsförordningen får medlemsstaterna
behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa
tillämpningen av bestämmelserna i dataskyddsförordningen när det
gäller behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning,
dvs. behandling som avses i artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen.
Den rättsliga grund för behandlingen som enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen i dessa fall ska fastställas i den nationella rätten
kan också innehålla särskilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av dataskyddsförordningen. Som exempel på sådana bestämmelser anges allmänna villkor som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av uppgifter som ska behandlas,
vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka personuppgifterna får lämnas ut och för vilka ändamål, ändamålsbegränsningar,
lagringstid samt typer av behandling och förfaranden för behandling, inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig och rättvis
behandling. Enligt skäl 45 till dataskyddsförordningen ska man dessutom kunna precisera kraven för att fastställa vem den personuppgiftsansvarige är. Medlemsstaternas nationella rätt bör, enligt
det skälet, också reglera frågan huruvida en personuppgiftsansvarig
som utför en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning ska vara en offentlig myndighet eller någon
annan fysisk eller juridisk person som omfattas av offentligrättslig
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lagstiftning eller, om detta motiveras av allmänintresset, vilket inbegriper hälso- och sjukvårdsändamål, såsom folkhälsa och socialt
skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster, av civilrättslig lagstiftning, exempelvis en yrkesorganisation.
Den rättsliga regleringen ska uppfylla ett mål av allmänt intresse
och vara proportionell mot det legitima mål som eftersträvas.
Medlemsstaternas nationella lagstiftning får alltså enligt artikel 6.2
och 6.3 i dataskyddsförordningen innehålla mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av dataskyddsförordningen när
det gäller behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig
förpliktelse eller utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller
som ett led i myndighetsutövning. Dataskyddsförordningen hindrar
inte att medlemsstaterna i nationell rätt inför mer restriktiva bestämmelser än enligt dataskyddsförordningen för sina egna myndigheters behandling av personuppgifter (se avsnitt 9.2). Även behandling som utförs av privata subjekt kan regleras i mer specifika
bestämmelser så länge behandlingen stödjer sig på någon av de
rättsliga grunderna fullgörande av rättslig förpliktelse eller utförande av en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning. Det innebär att det är möjligt att såväl begränsa enskildas möjligheter till behandling av personuppgifter som
att utöka deras skyldigheter i samband med behandlingen.
Den nationella lagstiftningen ska som nämnts uppfylla ett mål
av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima mål som
eftersträvas. Det får förutsättas att lagstiftaren i samband med tidigare författningsarbeten har gjort en proportionalitetsbedömning
och bedömt att lagstiftningen syftar till att uppfylla ett mål av allmänt intresse. Kraven på bestämmelserna enligt artikel 6.3 andra
stycket sista meningen i dataskyddsförordningen får därmed anses
redan vara uppfyllda.
Det lär även i övrigt finnas vissa gränser för vilka begränsningar
som kan införas på nationell nivå. De specifika bestämmelserna
enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen lär t.ex. inte få
innebära att det i praktiken blir omöjligt att genomföra behandling
som är nödvändig för att enskilda ska kunna fullgöra en rättslig
förpliktelse. Det är utredningens bedömning att det i registerförfattningarna inte finns några bestämmelser som ens närmar sig
gränsen för det otillåtna.
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Registerförfattningarnas syfte

Utredningens bedömning: Bestämmelser om registerförfattningars syfte påverkas inte av dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen syftar enligt artikel 1 till att skydda fysiska
personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt
till skydd av personuppgifter. Samtidigt anges att det fria flödet av
personuppgifter inom unionen varken får begränsas eller förbjudas
av skäl som rör skyddet för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ska enligt
skäl 10 säkerställa en enhetlig och hög skyddsnivå och undanröja
hinder för flödet av personuppgifter inom EU. Medlemsstaterna
tillåts dock att behålla eller införa nationell reglering för att närmare fastställa hur dataskyddsförordningens bestämmelser ska
tillämpas när det gäller behandling som sker med stöd av de rättsliga
grunderna fullgörande av en rättslig förpliktelse och utförande av
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som anges i artikel 6.1 c och e.
I registerförfattningar förekommer ibland bestämmelser som
anger det övergripande syftet med lagen. Sådana bestämmelser är
ofta utformade på ett sätt som uttrycker den avvägning lagstiftaren
gjort mellan intresset av skydd för den personliga integriteten och
intresset av att den aktuella verksamheten ska kunna bedrivas på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt. Bestämmelser om syftet med en
lag innehåller oftast inte någon materiell reglering utan utgör i stället
en sorts förklaring till vad som är målet med lagens bestämmelser.
Dataskyddsförordningen innehåller inte några bestämmelser som
tar sikte på vilket syfte som anges för nationella bestämmelser som
kompletterar förordningen. Eftersom bestämmelser om syftet med
en viss lagstiftning sällan har någon materiell betydelse, finns det
inte något som hindrar att den typen av bestämmelser behålls i den
nationella lagstiftningen.
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Registerförfattningarnas tillämpningsområde

Utredningens bedömning: Bestämmelser i registerförfattningar
om inom vilken verksamhet samt på vilka typer av behandlingar
och uppgifter författningen ska tillämpas påverkas inte av dataskyddsförordningen och bör inte ändras.
Om registerförfattningen omfattar verksamhet som faller
under tillämpningsområdet för det nya dataskyddsdirektivet,
krävs det dock särskilda överväganden.
Av artikel 2.1 i dataskyddsförordningen framgår att förordningen
ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller
delvis företas på automatisk väg samt på annan behandling än
automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i
ett register. Ett register är enligt definitionen i artikel 4.6 i dataskyddsförordningen en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är
centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden. Med personuppgifter avses enligt artikel 4.1 i dataskyddsförordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett
namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den
fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Tillämpningsområdet anges i dataskyddsdirektivet i relevanta
delar på samma sätt som i dataskyddsförordningen.
I 5 § personuppgiftslagen används inte begreppet register, utan
en modifierad formulering av dataskyddsdirektivets definition av
ett register, nämligen en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Enligt 3 § personuppgiftslagen avses med personuppgifter all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Formuleringarna i personuppgiftslagen är avsedda att motsvara vad som gäller enligt dataskyddsdirektivet.
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Registerförfattningarna omfattar i allmänhet samma typer av
behandlingar och personuppgifter som dataskyddsdirektivet, personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen. Ibland är tillämpningsområdet inskränkt till att avse bara viss typ av behandling, t.ex.
automatiserad, eller typ av personuppgift och ibland är tillämpningsområdet utvidgat till att avse ytterligare uppgifter, t.ex. uppgifter om avlidna eller juridiska personer. Registerförfattningar reglerar vidare bara behandling inom en viss i författningen angiven
verksamhet.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att medlemsstaterna fritt
bestämmer tillämpningsområdet för nationell lagstiftning. Frågor
som ligger utanför dataskyddsförordningens tillämpningsområde
kan således regleras i en författning som kompletterar dataskyddsförordningen och en sådan författning behöver inte reglera alla
typer av behandlingar eller personuppgifter som dataskyddsförordningen reglerar. Det innebär att den nationella registerlagstiftningen
för den verksamhet som regleras kan ha ett vidare eller snävare
tillämpningsområde än dataskyddsförordningen och t.ex. omfatta
sådan manuell behandling som inte omfattas av dataskyddsförordningen samt uppgifter om avlidna personer. Att medlemsstaterna
får fastställa bestämmelser för behandlingen av personuppgifter
avseende avlidna personer framgår dessutom av skäl 27 till dataskyddsförordningen. De registerförfattningar som i dag gäller för
uppgifter om avlidna personer eller juridiska personer kan således
även fortsättningsvis tillämpas på sådana uppgifter. Utredningens
slutsats är alltså att bestämmelser i registerförfattningar som reglerar
vilka typer av behandlingar och uppgifter författningen ska tillämpas
på inte behöver ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Även bestämmelser som styr vilken verksamhet författningen ska
tillämpas på kan som regel behållas.
Om författningen omfattar behandling av personuppgifter som
behöriga myndigheter utför i syfte att förebygga, förhindra, utreda,
avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, i
vilket även ingår att skydda mot samt förebygga och förhindra hot
mot den allmänna säkerheten, kan dock en förändring av tillämpningsområdet krävas. Dataskyddsförordningen ska nämligen enligt
artikel 2.2 d inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter.
Sådan behandling omfattas i stället av det nya dataskyddsdirektivet.
Det innebär att det finns myndigheter som kommer att behöva
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tillämpa regleringen i dataskyddsförordningen, jämte den kompletterande nationella lagstiftningen, för behandling av personuppgifter i en del av verksamheten och den nationella reglering som
genomför det nya dataskyddsdirektivet för behandling av personuppgifter i en annan del av verksamheten. Det gäller framför allt
myndigheterna inom rättskedjan men även andra myndigheter kan
ha uppdrag som i någon del innebär brottsbekämpning, lagföring
eller verkställighet av straffrättsliga påföljder. Inom Socialdepartementets verksamhetsområde aktualiseras denna gränsdragning i
samband med rättspsykiatrisk vård och viss vård inom socialtjänsten
som innebär att straffrättsliga påföljder verkställs. Hur denna
gränsdragningsfråga bör hanteras redogör utredningen för i de avsnitt där de berörda författningarna analyseras, se avsnitt 10.1.1,
10.9.1 och 10.10.1.

9.6

Registerförfattningarnas förhållande till annan
dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Registerförfattningarna ska innehålla en
upplysning om att författningarna kompletterar dataskyddsförordningen.
Dataskyddslagen bör gälla, om inte annat följer av registerförfattningen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
den. Det bör det upplysas om.
Om registerförfattningen vid viss behandling kompletteras av
brottsdatalagen, ska det i registerförfattningen upplysas om det.
I registerförfattningarna finns det ofta en bestämmelse som anger
hur författningen förhåller sig till personuppgiftslagen. I samband
med att dataskyddsförordningen och den föreslagna dataskyddslagen börjar tillämpas kommer personuppgiftslagen att upphävas.
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i varje medlemsstat
och har företräde framför nationell lagstiftning. Registerförfattningarna kommer endast att innehålla bestämmelser som kompletterar eller tar över bestämmelserna i dataskyddsförordningen,
när det är tillåtet. För att tillämparen ska få en fullständig bild av
vilken reglering som gäller bör en bestämmelse med en upplysning
om att dataskyddsförordningen gäller tas in i registerförfattningarna.
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Hänvisningen till dataskyddsförordningen ska vara dynamisk och
gälla oavsett lydelse. Lagrådet har uttalat att en konsekvensanalys
bör göras vid valet av hänvisningsteknik och redovisas för var och
en av de hänvisningar som görs.1 Eftersom dataskyddsförordningen
är direkt tillämplig och syftet med hänvisningen i det här fallet
endast är att upplysa om att dataskyddsförordningen gäller, framstår det som lämpligast att tillämpa en dynamisk hänvisning.
Den föreslagna dataskyddslagen är tänkt att, på samma sätt som
personuppgiftslagen, vara subsidiär i förhållande till annan lagstiftning om behandling av personuppgifter2. Registerförfattningarna är
normalt inte subsidiära i förhållande till annan lagstiftning. På
Socialdepartementets verksamhetsområde finns det ingen registerförfattning som gäller i stället för personuppgiftslagen, utan författningarna gäller så att säga utöver den lagen och innehåller bara de
särbestämmelser som ansetts nödvändiga på det aktuella området.
Den regleringstekniken – att registerförfattningen gäller utöver den
generella nationella regleringen av behandling av personuppgifter –
kan och bör behållas. Eftersom dataskyddslagen som nämnts är
tänkt att vara subsidiär, liksom personuppgiftslagen är i dag, behövs
ingen materiell bestämmelse för att uppnå detta. Registerförfattningarna innehåller dock, som också nämnts, ändå ofta en bestämmelse om förhållandet till personuppgiftslagen, normalt en upplysning om att personuppgiftslagen gäller om inte annat följer av
registerförfattningen eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av författningen. I linje med de bedömningar som gjorts när sådana
bestämmelser införts, anser utredningen att det är nyttigt att uttryckligen upplysa om inte bara att registerförfattningen kompletterar
dataskyddsförordningen utan också att det kan finnas tillämpliga
bestämmelser om behandling av personuppgifter i dataskyddslagen.
Registerförfattningarna bör därför innehålla en sådan upplysning.
När dataskyddslagen är tillämplig, är också bestämmelser som
regeringen meddelat i anslutning till dataskyddslagen tillämpliga.
Det innebär att eventuella förordningsbestämmelser om undantag
från dataskyddslagens tillämplighet gäller.

1
2

Prop. 2015/16:156 s. 34.
SOU 2017:39 s. 83–85.
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En bestämmelse om förhållandet till dataskyddsförordningen och
dataskyddslagen kan lämpligen utformas enligt följande mönster.
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).
Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna
lag, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelser om förhållandet till personuppgiftslagen finns även i
vissa författningar som i huvudsak innehåller reglering av en viss
verksamhet men som i anslutning till den regleringen också anger
vad som gäller i fråga om viss behandling av personuppgifter. Även
sådana bestämmelser bör ändras i enlighet med vad som anges
ovan. En upplysningsbestämmelse om förhållandet till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen bör utformas på det sätt som
anges ovan. Eftersom den typen av författningar även reglerar
annat än behandling av personuppgifter, bör det dock läggas till att
lagen i dessa fall kompletterar dataskyddsförordningen endast vid
behandling av personuppgifter.
Vid behandling av personuppgifter som behöriga myndigheter
utför i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra
brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, i vilket även ingår att
skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna
säkerheten, gäller som nämnts (avsnitt 9.5) inte dataskyddsförordningen utan det nya dataskyddsdirektivet. Utredningen om 2016 års
dataskyddsdirektiv har föreslagit en brottsdatalag för att genomföra det nya dataskyddsdirektivet.3 Brottsdatalagen ska dock enligt
den föreslagna 1 kap. 5 § inte gälla om det finns avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning. En registerförfattning som
gäller för behandling som omfattas av det nya dataskyddsdirektivet
kommer alltså att kompletteras av brottsdatalagen i stället för dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Detta bör det också upplysas om i registerförfattningen. Det är inom Socialdepartementets

3

SOU 2017:29.
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verksamhetsområde aktuellt bara i fråga om patientdatalagen, se
avsnitt 10.1.3.
Det förekommer vidare behandling av personuppgifter som inte
omfattas av vare sig dataskyddsförordningen eller det nya dataskyddsdirektivet. Ett exempel är behandling av personuppgifter
inom hälso- och sjukvård i vissa delar av Försvarsmaktens verksamhet. Dataskyddsutredningen har emellertid föreslagit att sådan
behandling av personuppgifter som utgör ett led i en verksamhet
som inte omfattas av unionsrätten och som därmed enligt artikel 2.2 a i dataskyddsförordningen inte heller omfattas av dataskyddsförordningen ändå ska regleras av dataskyddsförordningen
och dataskyddslagen, om det inte finns avvikande bestämmelser i
annan författning.4 Om en registerförfattning reglerar behandling
av personuppgifter som inte omfattas av vare sig dataskyddsförordningen eller det nya dataskyddsdirektivet, kommer registerförfattningen således att kompletteras av dataskyddsförordningen, på
grund av bestämmelsen i dataskyddslagen, och dataskyddslagen.

9.7

Personuppgiftsansvar

Utredningens bedömning: Bestämmelser i registerförfattningar
om vem som är personuppgiftsansvarig kan och bör behållas.
Även bestämmelser om personuppgiftsansvar som i praktiken
utesluter vissa från möjligheten att behandla personuppgifter
kan och bör behållas, om behandlingen enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift
av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Av definitionen i artikel 4 i dataskyddsförordningen framgår att
personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig
myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella
4

SOU 2017:39 s. 89.
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rätt, kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna
för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt. Motsvarande gäller enligt artikel 2 d i dataskyddsdirektivet.
Det är således lika tillåtet enligt dataskyddsförordningen att i
nationell lagstiftning peka ut vem som är personuppgiftsansvarig
som enligt dataskyddsdirektivet. Om den personuppgiftsansvarige
finns angiven i befintlig lagstiftning, får det förutsättas att även
ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter har bestämts i nationell rätt.
Enligt skäl 45 till dataskyddsförordningen bör medlemsstaternas
nationella rätt reglera frågan huruvida en personuppgiftsansvarig
som utför en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning ska vara en offentlig myndighet eller någon
annan fysisk eller juridisk person som omfattas av offentligrättslig
lagstiftning eller, om detta motiveras av allmänintresset, vilket inbegriper hälso- och sjukvårdsändamål, såsom folkhälsa och socialt
skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster, av civilrättslig lagstiftning, exempelvis en yrkesorganisation. Med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen och det skälet bör enligt
utredningens bedömning även bestämmelser, som i praktiken förbjuder andra än den eller de som utpekats som personuppgiftsansvarig att utföra viss behandling av personuppgifter, behållas.
Det gäller när behandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e), men inte när behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
(artikel 6.1 c).
Utredningens slutsats är att bestämmelser i registerförfattningar
om vem som är personuppgiftsansvarig kan och bör behållas. Innebär bestämmelsen i praktiken att vissa utesluts från möjligheten att
behandla personuppgifter, måste det dock undersökas om behandlingen grundas på artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, i vilket
fall bestämmelsen är tillåten och bör behållas.
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9.8

Begreppet allmänt intresse

9.8.1

Bestämmelser om allmänt intresse
i dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet

Begreppet allmänt intresse återkommer på flera ställen i dataskyddsförordningen. Personuppgifter får enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen behandlas om behandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse. Ett viktigt allmänt intresse
motiverar enligt artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen också
undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter.
Vidare kan det enligt artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen vara
tillåtet att införa begränsningar av vissa skyldigheter och rättigheter
enligt dataskyddsförordningen, om det sker för viktiga mål av
generellt allmänt intresse. Viktiga skäl som rör allmänintresset kan
enligt artikel 49.1 d i dataskyddsförordningen även motivera en
överföring av personuppgifter till tredjeland.
I dataskyddsdirektivet används begreppet allmänt intresse på i
huvudsak samma sätt som enligt dataskyddsförordningen (artikel 7 e,
artikel 8.4 och artikel 26.1 d).
Vad som är ett allmänt intresse är dock inte definierat i vare sig
dataskyddsdirektivet eller dataskyddsförordningen. Innebörden av
begreppet allmänt intresse har ännu inte heller närmare utvecklats
av EU-domstolen i mål om behandling av personuppgifter, men
EU-domstolen har ansett att bestämmelserna i dataskyddsdirektivet
om rättslig förpliktelse, allmänt intresse och myndighetsutövning
är tillräckligt precisa för att ha s.k. direkt effekt.5
I dataskyddsdirektivets skäl 34 anges folkhälsa och socialskydd
– inklusive sjukförsäkringssystemet, vetenskaplig forskning och
offentlig statistik – som viktiga allmänna intressen som motiverar
undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter:
När det av hänsyn till viktiga allmänna intressen är nödvändigt, måste
medlemsstaterna kunna avvika från förbudet mot att behandla känsliga
kategorier av uppgifter på sådana områden som exempelvis folkhälsa
och socialskydd, särskilt för att säkerställa kvalitet och lönsamhet när
det gäller förfaranden som används i samband med ansökningar om
förmåner och tjänster inom sjukförsäkringssystemet, i samband med
vetenskaplig forskning och i samband med offentlig statistik. Dock
5
EU-domstolens dom av den 20 maj 2003, Österreichischer Rundfunk m.fl. C-465/00,
C-138/01 och C-139/01, EU:C:2003:294.
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åligger det medlemsstaterna att sörja för att det finns lämpliga och
konkreta garantier för att skydda enskilda personers grundläggande
rättigheter och privatliv.

Motsvarande skrivning finns inte i dataskyddsförordningen. Däremot framgår av skäl 45 till dataskyddsförordningen att hälso- och
sjukvårdsändamål, såsom folkhälsa och socialt skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster inbegrips i allmänintresset.
Datalagskommittén har som exempel på arbetsuppgifter som
kan vara av allmänt intresse nämnt arkivering, forskning, framställning av statistik, etablerade idrottsorganisationers registrering
av vilka personer som har vunnit svenska mästerskap eller innehar
svenskt rekord i erkända sportgrenar och registrering som sker av
personer som har fått allmänt erkända utmärkelser, t.ex. Nobelpris.6 Datainspektionen har bl.a. ansett att förbättrande av kvaliteten inom hälso- och sjukvården innebär en verksamhet av allmänt
intresse.7
I andra lagförarbeten har det ansetts vara ett viktigt allmänt intresse t.ex. att Rättsmedicinalverket kan upprätthålla och förbättra
kvaliteten och enhetligheten i sitt arbete med uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring8, att socialtjänsten ska kunna utföra sina
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt9 och att Inspektionen
för socialförsäkringen får behandla känsliga personuppgifter vid sin
tillsyn och granskning10.
Dataskyddsutredningen har bedömt att det med hänsyn till
svensk förvaltningstradition är rimligt att anta att alla arbetsuppgifter som utförs av statliga myndigheter i syfte att uppfylla ett uttryckligt uppdrag av riksdag eller regering är av allmänt intresse.
Även obligatoriska arbetsuppgifter som utförs av kommuner och
landsting, till följd av deras åligganden enligt lag eller förordning,
bedöms av Dataskyddsutredningen vara av allmänt intresse i dataskyddsförordningens mening.11
Ett viktigt allmänt intresse motiverar som nämnts undantag från
förbudet att behandla känsliga personuppgifter. I artikel 9.2 g i
6

SOU 1997:39 s. 361.
Nationella kvalitetsregister, Datainspektionens rapport 2002:1 s. 9.
8
Prop. 1998/99:72 s. 38.
9
Prop. 2000/01:80 s. 144.
10
SOU 2014:67 s. 112.
11
SOU 2017:39 s. 124.
7
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dataskyddsförordningen anges att känsliga personuppgifter får
behandlas om behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt
allmänt intresse, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas
nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade
syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter
och intressen.
Motsvarande undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter finns i artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet, varav framgår att
undantag får göras i nationell rätt av hänsyn till ett viktigt allmänt
intresse, förutsatt att sådana undantag förses med lämpliga skyddsåtgärder. Med stöd av undantaget har det i 19 § personuppgiftslagen införts en möjlighet att behandla känsliga personuppgifter för
forsknings- och statistikändamål. I 20 § personuppgiftslagen har
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fått bemyndigande att föreskriva ytterligare undantag om det behövs med
hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Bemyndigandet har bl.a.
utnyttjats genom att det har införts en bestämmelse i 8 § personuppgiftsförordningen om att känsliga personuppgifter får behandlas av en myndighet i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett
ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. I övrigt har
möjligheten till undantag utnyttjats i olika registerförfattningar,
som medger behandling av känsliga personuppgifter.
Informationshanteringsutredningen ansåg i sitt betänkande med
förslag till myndighetsdatalag att bestämmelsen i 8 § personuppgiftsförordningen kunde utsträckas till att omfatta även annan
myndighetsverksamhet än ärendehandläggning, så länge det rör sig
om behandling av känsliga personuppgifter i löpande text. Sådan
behandling ansågs alltså vara ett viktigt allmänt intresse. Det ansågs
däremot inte möjligt att motivera att det med hänsyn till ett viktigt
allmänt intresse finns ett behov hos alla myndigheter att i verksamhet som inte utgör handläggning av ärenden bygga upp datoriserade uppgiftssamlingar, exempelvis i form av regelrätta register eller
databaser, där känsliga personuppgifter får registreras i strukturerad form.12
12

SOU 2015:39 s. 307.
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Dataskyddsutredningen har mot bakgrund av den remisskritik
som uttalats mot Informationshanteringsutredningens förslag haft
som utgångspunkt att någon större utvidgning av myndigheternas
möjligheter att behandla känsliga personuppgifter inte bör införas
genom den föreslagna dataskyddslagen.13 Enligt 3 kap. 3 § förslaget
till dataskyddslag får känsliga personuppgifter med stöd av artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen behandlas av en myndighet i
löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av ett ärende, om uppgifterna har lämnats
till myndigheten och behandlingen krävs enligt lag, eller i enstaka fall,
om det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen och
behandlingen inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades
personliga integritet.14
Enligt artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen kan det vara tillåtet att i EU-rätten eller nationell rätt införa en lagstiftningsåtgärd
som begränsar tillämpningsområdet för vissa skyldigheter och
rättigheter enligt dataskyddsförordningen, om det sker för ”viktiga
mål av generellt allmänt intresse, särskilt ett av unionens eller en
medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social
trygghet”. Frågan är om den omständigheten att det i artikel 23.1 e
talas om ett generellt allmänt intresse innebär något annat än begreppet allmänt intresse som anges i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Sannolikt är avsikten att tillägget generellt innebär att
det krävs ett något mindre specifikt allmänt intresse än enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. I avsaknad av ytterligare tolkningsdata går det dock inte att dra några säkra slutsatser om vad
som avses.
I fråga om överföring av personuppgifter till tredjeland, kan viktiga skäl som rör allmänintresset enligt artikel 49.1 d i dataskyddsförordningen motivera en överföring även om det inte finns beslut
om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder. I skäl 112 till
dataskyddsförordningen tas internationella utbyten av uppgifter
mellan konkurrensmyndigheter, skatte- eller tullmyndigheter, finanstillsynsmyndigheter, socialförsäkringsmyndigheter eller hälsovårds-

13
14

SOU 2017:39 s. 175.
SOU 2017:39.
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myndigheter upp som uppgiftsöverföringar som krävs och är nödvändiga med hänsyn till viktiga allmänintressen.
9.8.2

Att bedriva verksamhet som ska finnas
i enlighet med internationella rättighetsstadgor
är ett viktigt allmänt intresse

Utredningens bedömning: Att bedriva verksamhet som ska finnas
i enlighet med internationella rättighetsstadgor – bl.a. hälso- och
sjukvård, socialförsäkring och pensioner samt sociala förmåner
som tillhandahålls inom socialtjänsten – är sådana allmänna intressen som avses i artikel 6.1 e, 9.2 g, 23.1 e och 49.1 d i dataskyddsförordningen.
I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
(2010/C 83/02), rättighetsstadgan, anges rättigheter, friheter och
principer som medlemsstaterna ska respektera, iaktta och främja
vid tillämpning av EU-rätten. Enligt artikel 33 ska skyddet av
familjen på det rättsliga, ekonomiska och sociala planet säkerställas.
Enligt artikel 34.1 erkänner och respekterar unionen rätten till tillgång till social trygghet och sociala förmåner som garanterar skydd
i sådana fall som moderskap, sjukdom, olyckor i arbetet, omsorgsbehov eller ålderdom samt vid arbetslöshet i enlighet med närmare
bestämmelser i unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.
Vidare har var och en enligt artikel 35 rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk vård på de villkor som fastställs i nationell lagstiftning och praxis. En hög nivå av skydd för
människors hälsa ska säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder.
Även i Europarådets sociala stadga anges mål som de stater som
ratificerat stadgan, däribland samtliga medlemsstater i EU, har
åtagit sig att med alla lämpliga medel försöka förverkliga. Det gäller
bl.a. att var och en har rätt till respekt för sitt familjeliv (artikel 7)
och att rätten att bilda familj ska garanteras i nationell rätt (artikel 9).
Var och en har också rätt att komma i åtnjutande av alla åtgärder
som kan bidra till att ge honom eller henne bästa möjliga hälsotillstånd, vilket inkluderar att så långt som möjligt undanröja orsakerna till ohälsa, att lämna råd och upplysningar för befrämjande av
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god hälsa och uppmuntran till personligt ansvarstagande i hälsofrågor samt att så långt som möjligt förebygga uppkomsten av
epidemier, folksjukdomar och andra sjukdomar samt olycksfall
(artikel 11). Ett annat mål är att alla arbetstagare och deras anhöriga
ska ha rätt till social trygghet, vilket ska uppnås genom ett socialt
trygghetssystem (artikel 12). Den som saknar tillräckliga resurser
och som inte heller kan få medel för sin försörjning från ett socialförsäkringssystem har rätt till nödvändig social hjälp och vid
sjukdom den vård deras tillstånd kräver (artikel 13). Var och en har
rätt att få tillgång till sociala tjänster och för detta syfte ska särskilda organ inrättas (artikel 14). Varje äldre person har rätt till
socialt skydd (artikel 23) och var och en har rätt till skydd mot
fattigdom och social utslagning (artikel 30).
De rättigheter, friheter, principer och mål som anges i rättighetsstadgan och i Europarådets sociala stadga har tagits med på
grund av deras grundläggande och allmängiltiga karaktär. Samtliga
medlemsstater i EU har åtagit sig att respektera, iaktta och främja
dessa rättigheter, friheter, principer och mål, som mot bakgrund av
detta måste anses vara av viktigt allmänt intresse respektive av
generellt allmänt intresse. Såväl hälso- och sjukvård som socialförsäkringen och det sociala trygghetssystemet med bl.a. försörjningsstöd och stöd till funktionshindrade bör därmed anses utgöra
allmänna intressen.
Det krävs en omfattande administration för att vidta åtgärder i
syfte att tillhandahålla de rättigheter som föreskrivs i de internationella rättighetsstadgorna. Att de ansvariga institutionerna kan
administrera sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt är en förutsättning bl.a. för att det ska gå att tillhandahålla en säker och trygg
hälso- och sjukvård och för att de sociala trygghetssystemen ska
kunna fungera. Även den administration som krävs för att tillhandahålla förmåner, vård och andra rättigheter, får därmed anses
ligga inom ramen för vad som är ett allmänt intresse och viktigt
allmänt intresse.
Med stöd av regleringen i internationella rättighetsstadgor, som
omfattar alla medlemsstater i EU, anser utredningen således att
bedrivandet av verksamhet med hälso- och sjukvård, socialförsäkring och pensioner samt sociala förmåner som tillhandahålls inom
socialtjänsten, inklusive den administration dessa verksamheter
kräver, är sådana allmänna intressen som avses i artikel 6.1 e, som
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gör behandlingen tillåten, artikel 9.2 g, som gör behandling av även
känsliga personuppgifter tillåten, artikel 23.1 g, som kan motivera
en begränsning av de registrerades rättigheter, och artikel 49.1 d,
som kan motivera en överföring av personuppgifter till tredjeland.
9.8.3

Redan gjorda bedömningar av allmänt intresse
har alltjämt giltighet

Utredningens bedömning: Behandling av personuppgifter som
har tillåtits i en registerförfattning på den grunden att den ansetts nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse
enligt artikel 7 e i dataskyddsdirektivet, får också anses nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Bestämmelser om detta
kan och bör behållas.
Registerförfattningar som tillåter behandling av känsliga personuppgifter med stöd av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet reglerar behandling som är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen och nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt
intresse enligt artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen. Bestämmelser om detta kan och bör behållas.
Det finns inget som tyder på att begreppet allmänt intresse ska
uppfattas mer restriktivt enligt dataskyddsförordningen än enligt
dataskyddsdirektivet. Dataskyddsutredningen har tvärtom ansett
att mycket talar för att begreppet allmänt intresse måste anses ha
fått en vidare unionsrättslig betydelse genom dataskyddsförordningen än det hittills har haft.15
Utredningens förslag och analys bör som redan nämnts (avsnitt 6.1) bygga på de bedömningar och avvägningar som redan
gjorts i samband med att registerförfattningarna införts. Det gäller
även om bedömningarna inte alltid framgår uttryckligen av förarbetena. Det som enligt dataskyddsdirektivet har ansetts utgöra
ett allmänt intresse respektive viktigt allmänt intresse, får därför
också anses utgöra ett allmänt intresse respektive viktigt allmänt
15

SOU 2017:39 s. 123.
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intresse enligt dataskyddsförordningen. Detta innebär att när behandling av personuppgifter har tillåtits i en registerförfattning
med stöd av artikel 7 e i dataskyddsdirektivet på den grunden att
den ansetts nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt
intresse, får behandlingen också anses nödvändig för att utföra en
arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Om behandling av känsliga personuppgifter har tillåtits i en registerförfattning med stöd av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet, har det redan bedömts att behandlingen är nödvändig av
hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och behandlingen är därmed
också nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse
enligt artikel 7 e i dataskyddsdirektivet. Det innebär att behandling
av känsliga personuppgifter som har stöd i artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet också, under förutsättning av proportionalitet och bestämmelser om skyddsåtgärder (se avsnitt 9.11.3), har stöd i både
artikel 9.2 g och 6.1 e i dataskyddsförordningen.
Även om det inte anges något uttryckligt om det rättsliga stödet
i förarbetena till en registerförfattning, är det ofta tydligt att den
aktuella behandlingen inte kan stödja sig på annat än artikel 7 e
respektive 8.4 i dataskyddsdirektivet.

9.9

Principer för behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: Artikel 5 i dataskyddsförordningen,
som slår fast grundläggande principer för behandling av personuppgifter, är tvingande och gäller t.ex. även när det av en registerförfattning framgår att personuppgifter får behandlas för ett
visst ändamål. Detta innebär ingen skillnad i förhållande till vad
som gäller enligt personuppgiftslagen.
I artikel 5 i dataskyddsförordningen finns ett antal principer som
gäller för all behandling av personuppgifter. Det rör sig om principen
om laglighet, korrekthet och öppenhet (a), principen om ändamålsbegränsning (b), principen om uppgiftsminimering (c), principen
om korrekthet (d), principen om lagringsminimering (e) och principen om integritet och konfidentialitet (f). En närmare redogörelse av
principernas innebörd finns i avsnitt 4.3.3. Principerna motsvarar i
stort sett de principer som framgår av artikel 6 i dataskyddsdirektivet
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och de grundläggande krav på behandling av personuppgifter som
gäller enligt 9 § personuppgiftslagen.
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig och tvingande i de
delar den inte tillåter nationell reglering. Enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen är det under vissa förutsättningar möjligt att
införa en nationell lagstiftningsåtgärd som begränsar tillämpningsområdet för artikel 5 i den mån dess bestämmelser motsvarar de
rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 12–22. Om
någon begränsning inte har införts i den nationella lagstiftningen,
ska dock artikel 5 tillämpas även när en registerförfattning är
tillämplig.
Att artikel 5 i dataskyddsförordningen gäller vid sidan av regleringen i en registerförfattning innebär ingen förändring i förhållande
till vad som gäller i dag. Även om personuppgiftslagen är subsidiär i
förhållande till registerförfattningarna, har utgångspunkten för de
allra flesta registerförfattningar varit att 9 § personuppgiftslagen
huvudsakligen ska tillämpas.16 Att det av en registerförfattning
framgår att personuppgifter får behandlas för ett visst ändamål,
innebär således inte att t.ex. irrelevanta eller onödigt många personuppgifter får behandlas för ändamålet. Oavsett om ändamålet för
behandling av personuppgifter har fastställts i författning eller inte
är det alltid den personuppgiftsansvarige som enligt artikel 5.2 i
dataskyddsförordningen ansvarar för och ska kunna visa att principerna i artikel 5 efterlevs.
I fråga om finalitetsprincipen (9 § första stycket d och andra
stycket personuppgiftslagen) finns i registerförfattningar ofta en
uttrycklig hänvisning till personuppgiftslagen. Denna hänvisning
bör dock, i enlighet med vad som framgår av avsnitt 9.10.3, ses som
ett förtydligande och inte som en materiell regel.

16

Se t.ex. prop. 2002/03:135 s. 131, prop. 2007/08:126 s. 63 och prop. 2008/09:145 s. 343.

223

Allmänt om befintliga bestämmelser

SOU 2017:66

9.10

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

9.10.1

Laglig behandling av personuppgifter vid rättslig
förpliktelse, allmänt intresse och myndighetsutövning

Utredningens bedömning: Ändamålsbestämmelser i registerförfattningar som grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en
arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har stöd i dataskyddsförordningen. Någon ytterligare
analys av vilket stöd redan befintliga ändamål har krävs inte för
att konstatera att behandlingen är laglig och har nödvändigt
författningsstöd. Ändamålsbestämmelser i registerförfattningar
som tillåter behandling av personuppgifter kan och bör behållas.

Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter är laglig enligt dataskyddsförordningen endast om och i den mån åtminstone ett av villkoren i artikel 6.1. i dataskyddsförordningen är uppfyllt. Det första alternativa
villkoret är att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen (a). Behandling av personuppgifter kan också ske om
den är nödvändig för att fullgöra ett avtal (b) eller en rättslig förpliktelse (c), för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för en fysisk person (d) eller för att utföra en (arbets)uppgift
av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (e).
Personuppgifter kan slutligen behandlas med stöd av en intresseavvägning (f).
Motsvarande krav på att behandlingen ska vara nödvändig finns i
artikel 7 i dataskyddsdirektivet. EU-domstolen har uttalat att begreppet nödvändigt i dataskyddsdirektivet har en unionsrättslig
innebörd. Kravet på nödvändighet enligt dataskyddsdirektivet har
inte ansetts innebära att det ska vara omöjligt att utföra en uppgift
om inte personuppgifter behandlas. Trots att en uppgift skulle
kunna utföras utan att personuppgifter behandlas på visst sätt kan
behandlingen anses nödvändig om den innebär effektivitetsvinster.17
17

Dom av den 16 december 2008, Huber C-524/06, EU:C:2008:724, och SOU 2017:39
s. 105–106.
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Villkoren i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen är i huvudsak
desamma som anges i artikel 7 i dataskyddsdirektivet och 10 § personuppgiftslagen. En skillnad är dock att myndigheter enligt dataskyddsförordningen inte får behandla personuppgifter med stöd av
en intresseavvägning när de fullgör sina uppgifter.
I registerförfattningar anges ofta ändamål för vilka personuppgifter får behandlas. Behandling av personuppgifter för dessa ändamål
måste vara förenlig med den grundläggande dataskyddslagstiftningen
och det får därför förutsättas att man under författningsarbetet har
funnit stöd för behandling av personuppgifter enligt ändamålen i
artikel 7 i dataskyddsdirektivet. Bortsett från eventuella ändamål
som stödjer sig på intresseavvägningar i myndigheters verksamhet,
har ändamålen nu motsvarande stöd i dataskyddsförordningen. De
ändamål som anges i registerförfattningarna har ofta stöd i någon
av grunderna rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller myndighetsutövning. Grunderna är ibland överlappande på så sätt att ett
ändamål kan ha stöd i mer än en grund. Exempelvis kan en rättslig
förpliktelse att föra ett visst register även anses utgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse. Någon ytterligare analys av vilket stöd
redan befintliga ändamål, som grundar sig på en rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller myndighetsutövning (artikel 7 c och e i
dataskyddsdirektivet), har i dataskyddsförordningen, krävs därför
inte för att konstatera att behandlingen är laglig enligt dataskyddsförordningen. Det gör att sådana ändamålsbestämmelser kan och
bör behållas.
Eftersom befintliga ändamålsbestämmelser i registerförfattningar
som tillåter behandling av personuppgifter således inte behöver
ändras, blir det inte aktuellt att göra en analys i förhållande till bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra stycket och 20 och 21 §§ regeringsformen om möjligheterna att med stöd av lag göra betydande
intrång i den personliga integriteten.
Grunden för behandlingen ska fastställas rättsligt
Den grund för behandling av personuppgifter som avses i artikel 6.1 c (rättslig förpliktelse) och e (allmänt intresse och myndighetsutövning) i dataskyddsförordningen ska enligt artikel 6.3 fastställas i enlighet med EU-rätten eller den nationella rätt som den
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personuppgiftsansvarige omfattas av. Dataskyddsutredningen har
konstaterat att detta innebär ett krav på att rättsliga förpliktelser
och arbetsuppgifter av allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning ska vara rättsligt förankrade i unionsrätten eller i
medlemsstatens nationella rätt för att de ska kunna åberopas som
rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. Någon särskild
reglering med anledning av att dataskyddsförordningen ska börja
tillämpas bedöms dock inte krävas. Inte heller behöver den rättsliga
grunden vara fastställd i eller i enlighet med en av riksdagen beslutad lag. Grunden måste dock vara fastställd i laga ordning, på ett
konstitutionellt korrekt sätt.18 Av skäl 41 till dataskyddsförordningen framgår att den rättsliga grunden bör vara tydlig och precis
och dess tillämpning förutsägbar för dem som omfattas av den, i
enlighet med rättspraxis vid EU-domstolen och Europadomstolen.
Myndighetsutövning mot enskild måste alltid ha stöd i författning
(8 kap. 2 § 2 och 3 § regeringsformen). Grunden för behandling av
personuppgifter som är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning
mot enskild är således redan fastställd i nationell rätt. Rättsliga
förpliktelser är till sin natur sådana förpliktelser som redan framgår
av eller meddelas med stöd av gällande rätt. I vissa fall kan den
rättsliga förpliktelsen framgå av registerförfattningen, t.ex. bestämmelser om att ett visst register ska föras, att personuppgifter ska
gallras, att uppgifter ska lämnas ut eller att patientjournaler ska
föras. När behandling som tillåts enligt registerförfattning grundas
på en rättslig förpliktelse eller myndighetsutövning får det förutsättas att författningsstödet för förpliktelsen respektive myndighetsutövningen identifierats när behandlingen tilläts. Det gör att
utredningen kan utgå från att nödvändiga författningsbestämmelser
finns när behandling har tillåtits i en registerförfattning med stöd
av artikel 7 c eller, såvitt gäller myndighetsutövning, artikel 7 e i dataskyddsdirektivet.
Ändamålsbestämmelser i registerförfattningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde grundar sig ofta på arbetsuppgifter av
allmänt intresse (artikel 7 e i dataskyddsdirektivet). Arbetsuppgifterna härrör mestadels från uppdrag och åligganden som framgår av
olika verksamhetsorienterade författningar, t.ex. hälso- och sjuk18

SOU 2017:39 s. 108–113.
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vårdslagen (2017:30), läkemedelslagen (2015:315), socialtjänstlagen
(2001:453), socialförsäkringsbalken och myndigheters instruktioner. Arbetsuppgifterna kan också anges i regeringsbeslut såsom
regleringsbrev och andra regeringsuppdrag. Den rättsliga grunden
för behandling av personuppgifter för arbetsuppgifter av allmänt
intresse är således i de allra flesta fall fastställd genom någon annan
rättsakt än registerförfattningen. Skulle så inte vara fallet, är den
rättsliga grunden i vart fall fastställd genom registerförfattningens
ändamålsbestämmelse. Något ytterligare rättsligt fastställande behövs inte enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen.
Syftet med behandlingen vid rättslig förpliktelse
ska vara fastställt
I fråga om rättsliga förpliktelser enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen krävs enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen att
syftet med behandlingen är fastställt i den rättsliga grunden. Det
framgår inte av dataskyddsförordningen att syftet ska vara fastställt
i en registerförfattning som reglerar behandling av personuppgifter
utan syftet kan enligt utredningens bedömning även finnas i exempelvis den författning som reglerar själva verksamheten. Den rättsliga förpliktelsen och syftet med behandlingen behöver inte heller
framgå av samma författning. Oavsett hur detta har reglerats, får
enligt utredningens bedömning det som krävs enligt artikel 6.3 i
dataskyddsförordningen anses uppfyllt.
Syftet med behandlingen ska vara nödvändigt
för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning
För behandling av personuppgifter för att utföra arbetsuppgifter av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen finns det inget krav på att syftet
med behandlingen av personuppgifter ska framgå av den rättsliga
grunden; i stället ska syftet enligt artikel 6.3 vara nödvändigt för att
utföra arbetsuppgiften av allmänt intresse eller som ett led i den
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
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Som konstaterats tidigare i detta avsnitt bör tidigare gjorda bedömningar av att en behandling av personuppgifter har lagligt stöd
i artikel 7 i dataskyddsdirektivet godtas. Det får förutsättas att bedömningarna även innefattat ett ställningstagande till att syftet
med behandling av personuppgifter för ändamålet är nödvändigt
för att utföra den arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led
i myndighetsutövning som utgör grund för behandlingen. Eftersom ett sådant ställningstagande behövs för att det ur ett integritetsperspektiv ska kunna bedömas vara motiverat att över huvud
taget behandla personuppgifterna, är det rimligt att förutsätta att
ett sådant ställningstagande redan finns. Några nya bedömningar av
syftet med behandlingen krävs därför inte.
Det sagda gäller också sådana bestämmelser i registerförfattningar om s.k. sekundära ändamål som tillåter utlämnande generellt
till andra aktörer med stöd av bestämmelser i andra författningar
om att uppgifter får lämnas ut, t.ex. bestämmelser om att uppgifter
får lämnas ut utan hinder av sekretess eller att uppgifter får lämnas
ut elektroniskt. Införandet av dessa bestämmelser har föregåtts av
avvägningar mellan effektivitet och integritet och syftet med sådana
utlämnanden får därför förutsättas vara nödvändigt för att utföra
arbetsuppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
Proportionalitet och mål av allmänt intresse
Den författning eller det beslut som utgör den rättsliga grunden för
behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen måste enligt artikel 6.3 andra stycket sista meningen i
dataskyddsförordningen också uppfylla ett mål av allmänt intresse
och vara proportionell mot det legitima mål som eftersträvas.
Det får förutsättas att de ändamål som fastställts i befintliga
registerförfattningar med stöd av artikel 7 c och e i dataskyddsdirektivet i samband med tidigare författningsarbeten har bedömts
relevanta och proportionerliga i förhållande till det integritetsintrång de kan innebära och att det finns mål av allmänt intresse.
Kraven på bestämmelserna enligt artikel 6.3 andra stycket sista
meningen i dataskyddsförordningen får därmed anses redan vara
uppfyllda.
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Samtycke som rättslig grund

Utredningens bedömning: Bestämmelser i registerförfattningar
som tilldelar den registrerades samtycke betydelse kan och bör
behållas.
Om bestämmelsen omfattar enskildas behandling av personuppgifter som inte grundar sig på artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen, krävs dock särskilda överväganden.
Samtycke utgör enligt både dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen en rättslig grund för behandling av personuppgifter.
Av artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen och artikel 7 a i dataskyddsdirektivet följer att behandling är laglig om den registrerade
har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas
för ett eller flera specifika ändamål. Samtycke definieras i artikel 4.11
i dataskyddsförordningen som varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade,
antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande
handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom
eller henne. Definitionen motsvarar i allt väsentligt den som finns i
artikel 2 h i dataskyddsdirektivet.
I artikel 7 och 8 i dataskyddsförordningen finns vissa ytterligare
bestämmelser om samtycke som rättslig grund för behandling av
personuppgifter, som inte har någon uttrycklig motsvarighet i dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. Av skäl 43 till dataskyddsförordningen framgår att samtycke inte bör utgöra giltig
rättslig grund i ett särskilt fall där det råder betydande ojämlikhet
mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, särskilt
om den personuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet och det
därför är osannolikt att samtycket har lämnats frivilligt när det gäller
alla förhållanden som denna särskilda situation omfattar. Någon
motsvarande skrivning fanns inte i skälen till dataskyddsdirektivet.
Det kan alltså inte uteslutas att kraven på samtycke i vissa situationer
när samtycke utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter har skärpts något i förhållande till vad som anses gälla
i dag, jämför skäl 171 till dataskyddsförordningen som innehåller
skrivningar som verkar förutsätta att ett samtycke enligt dataskyddsdirektivet inte alltid uppfyller villkoren i dataskyddsförordningen.
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Artikel 29-gruppen har dock i ett yttrande gjort vissa uttalanden
avseende dataskyddsdirektivets krav på att samtycke ska ha lämnats
frivilligt. I yttrandet anges att typen av registeransvarig kan vara
avgörande för valet av rättslig grund för behandling av personuppgifter. Detta gäller framför allt registeransvariga inom den offentliga sektorn, där behandlingen av personuppgifter normalt är knuten till fullgörandet av en rättslig förpliktelse eller utförandet av en
arbetsuppgift av allmänt intresse. Att använda samtycke som rättslig grund i dessa fall är inte lämpligt. Detta är särskilt tydligt när
det gäller hur personuppgifter behandlas av offentliga myndigheter
som har officiella maktbefogenheter, t.ex. rättsvårdande myndigheter som agerar inom ramen för sina uppdrag i samband med polisiära och rättsliga aktiviteter. I samma yttrande anges att ett samtycke som i en vårdsituation getts under hot om att medicinsk vård
annars inte kommer att ges, eller att medicinsk vård av lägre kvalitet
kommer att ges, inte kan betraktas som frivilligt. 19
Även enligt Datainspektionen kan det starkt ifrågasättas om
kravet på att samtycket lämnats frivilligt är uppfyllt om myndigheter skulle kräva samtycke till behandling av personuppgifter som
en förutsättning för att tillhandahålla samhälleliga tjänster. I de fall
där den enskilde inte har någon verklig valmöjlighet måste den
personuppgiftsansvarige stödja behandlingen av personuppgifter på
någon annan grund.20 Samtycke kan dock enligt ovan nämnda yttrande från Artikel 29-gruppen i undantagsfall vara en giltig grund
för stater när de behandlar personuppgifter, men en noggrann kontroll bör göras för att se om samtycket faktiskt är tillräckligt frivilligt.
Avvägningar angående huruvida det är lämpligt för en myndighet eller någon annan aktör att grunda en behandling av personuppgifter i ett särskilt fall på ett giltigt samtycke bör således redan
ha gjorts av lagstiftaren i de fall det finns bestämmelser om samtycke
i registerförfattningar. Mot bakgrund av att kravet på frivillighet
gäller även enligt dataskyddsdirektivet och de ovan redovisade uttalandena från Artikel 29-gruppen är det utredningens bedömning
att någon ytterligare analys av lämpligheten av att grunda en behandling på ett giltigt samtycke inte behöver göras i de fall sådana
bestämmelser finns i registerförfattningarna.
19
20

Yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet ”samtycke” s. 13–14 och 16–17.
Samtycke enligt personuppgiftslagen – Datainspektionen informerar s. 6.
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Bestämmelsen i artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen om att
behandling är laglig om den registrerade har lämnat sitt samtycke
till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika
ändamål är direkt tillämplig och inte försedd med någon möjlighet
till nationell begränsning. Det är därför inte tillåtet att förbjuda
enskilda att behandla personuppgifter med stöd av ett giltigt samtycke från den registrerade annat än när det gäller känsliga personuppgifter (artikel 9.2 a) och personuppgifter om lagöverträdelser
(artikel 10). Detta motsvarar vad som gäller i dag.
Däremot kan myndigheter trots dataskyddsförordningen förbjudas att använda möjligheten att behandla personuppgifter med
stöd av samtycke (se avsnitt 9.2). Så har ofta skett genom en registerförfattning med ändamålsbestämmelser. Ändamålsbestämmelserna
ersätter nämligen normalt de rättsliga grunderna enligt 10 § personuppgiftslagen; personuppgifter får inom registerförfattningens
tillämpningsområde behandlas bara för de angivna ändamålen (och
ibland även sådana ändamål som inte är oförenliga med de angivna
ändamålen, se avsnitt 9.10.3 om finalitetsprincipen) oberoende av
den registrerades samtycke. Den ordningen kan alltså behållas.
I vissa registerförfattningar förekommer det att myndigheter
och enskilda uttryckligen tillåts att med stöd av samtycke behandla
personuppgifter för andra ändamål eller i andra fall än de i författningen angivna. Även sådana bestämmelser kan behållas, eftersom
de har stöd i artikel 6.1 a och 9.2 a i dataskyddsförordningen och
skäl 8 till dataskyddsförordningen om att det är tillåtet att införliva
delar av dataskyddsförordningen i nationell rätt. Eftersom det anses
att den registrerades samtycke inte ger rätt att behandla personuppgifter i strid mot de grundläggande kraven på behandling (i artikel 5
i dataskyddsförordningen), gäller dock att bestämmelsen inte kan
ge stöd för att t.ex. behandla sådana personuppgifter som inte är
korrekta i förhållande till de ändamål som anges i författningen eller
som samtycket avser (artikel 5.1 d).
Det förekommer även bestämmelser i registerförfattningar om
att en behandling för vissa ändamål bara får utföras med den registrerades samtycke trots att den behandling som författningen
reglerar stödjer sig på en annan rättslig grund än samtycke, t.ex. en
arbetsuppgift av allmänt intresse. En sådan begränsning är tillåten
för myndigheter, se avsnitt 9.2. Om de angivna ändamålen för den
behandling av personuppgifter som regleras i registerförfattningen
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är sådana som avses i artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen
(rättslig förpliktelse eller arbetsuppgift av allmänt intresse eller som
ett led i myndighetsutövning), får bestämmelserna anses tillåtna
såsom preciseringar även för enskilda enligt artikel 6.2 och 6.3 i
dataskyddsförordningen (se avsnitt 9.3).
Om det däremot i någon registerförfattning finns bestämmelser
som omfattar enskildas behandling av personuppgifter och den
grundläggande behandlingen av personuppgifterna inte grundar sig
på artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen kan en sådan bestämmelse inte anses tillåten med hänvisning till de ovan angivna
skälen. För det fall det finns sådana bestämmelser krävs det i stället
särskilda överväganden för att bedöma om dessa kan behållas.
Bestämmelser som innebär krav på samtycke för en viss åtgärd,
t.ex. direktåtkomst, när den behandling som författningen reglerar
stödjer sig på en annan rättslig grund kan enligt utredningens bedömning i vissa fall utgöra en integritetshöjande åtgärd, dvs. en
slags skyddsåtgärd. Utredningen berör den typen av bestämmelser i
avsnitt 9.16.2.
9.10.3

Finalitetsprincipen

Utredningens bedömning: Bestämmelser i registerförfattningar
med innebörden att personuppgifter, som behandlas för i författningen uttryckligen angivna ändamål, får behandlas också för
andra ändamål när det inte strider mot finalitetsprincipen kan
och bör behållas i sak.
I registerförfattningar förekommer hänvisningar till 9 § första
stycket d personuppgiftslagen, den s.k. finalitetsprincipen – att personuppgifter inte får behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket de samlades in. Den uttryckliga
hänvisningen till finalitetsprincipen tillkom första gången efter att
Lagrådet anfört att uppbyggnaden och utformningen av ändamålsbestämmelserna i förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration gav intryck av att de
angivna ändamålen var uttömmande. Att det fanns en avsikt att
även andra efterkommande behandlingar skulle få företas förutsatt
att det inte kunde anses oförenligt med de ursprungliga ändamålen
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ansågs inte framgå av den föreslagna lagtexten. Regeringen föreslog
då ett förtydligande – en hänvisning till 9 § första stycket d och
andra stycket personuppgiftslagen. Mot bakgrund av att motsvarande förtydligande vid den tiden saknades i andra registerförfattningar, betonade regeringen att det inte var fråga om en materiell
regel, utan endast ett förtydligande.21
Finalitetsprincipen finns uttryckt i artikel 5.1 b och 6.4 i dataskyddsförordningen. Av artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen
framgår att personuppgifter inte får behandlas på ett sätt som är
oförenligt med de ändamål för vilka de samlats in, samt att ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i
enlighet med artikel 89.1 inte ska anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen. I enlighet med den bedömning utredningen
gör i avsnitt 9.16.1 utgör artikel 89.1 i dataskyddsförordningen en
precisering av principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 och de
allmänna bestämmelserna om säkerhetsåtgärder i dataskyddsförordningen, vilka är direkt tillämpliga. Skyldigheten för den personuppgiftsansvarige att iaktta principen om uppgiftsminimering och
vidta säkerhetsåtgärder regleras även i dataskyddsdirektivet. Det är
därför utredningens bedömning att regleringen i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen motsvarar den som finns i artikel 6.1 b i dataskyddsdirektivet (för bedömning avseende ändrad formulering av
ändamålen se avsnitt 9.17.2).
I artikel 6.4 i dataskyddsförordningen anges vilken bedömning
den personuppgiftsansvarige ska göra för att fastställa om en vidarebehandling för andra ändamål är förenlig med det ändamål för vilket
personuppgifterna ursprungligen samlades in. I artikeln anges vad
den personuppgiftsansvarige ska beakta om en behandling för andra
ändamål än det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in
inte grundar sig på den registrerades samtycke eller på unionsrätten
eller medlemsstaternas nationella rätt som utgör en nödvändig och
proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle för att skydda de
mål som avses i artikel 23.1 i dataskyddsförordningen. Den personuppgiftsansvarige ska beakta kopplingar mellan de ändamål för vilka
personuppgifterna har samlats in och ändamålen med den avsedda
ytterligare behandlingen, det sammanhang inom vilket personupp21
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gifterna har samlats in, särskilt förhållandet mellan de registrerade
och den personuppgiftsansvarige, personuppgifternas art, särskilt
huruvida särskilda kategorier av personuppgifter behandlas i enlighet
med artikel 9 i dataskyddsförordningen eller huruvida personuppgifter
om fällande domar i brottmål och överträdelser behandlas i enlighet
med artikel 10 i dataskyddsförordningen, eventuella konsekvenser
för registrerade av den planerade fortsatta behandlingen samt förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder, vilket kan inbegripa kryptering
eller pseudonymisering.
Av skäl 50 till dataskyddsförordningen framgår att vid behandling som inte hindras av finalitetsprincipen krävs det inte någon
annan separat rättslig grund än den med stöd av vilken insamlingen
av personuppgifter medgavs. Detta är en nyhet i förhållande till
dataskyddsdirektivet.
Finalitetsprincipen kommer således att finnas kvar även med
dataskyddsförordningen. Eftersom utredningen avser att i den mån
det är möjligt behålla de möjligheter att behandla personuppgifter
som myndigheter och vissa enskilda aktörer har i dagsläget, krävs
att det är tydligt att de uppräknade ändamålen, när så har gällt tidigare, inte är uttömmande. Bestämmelser i registerförfattningar med
innebörden att personuppgifter, som behandlas för i författningen
uttryckligen angivna ändamål, får behandlas också för andra ändamål när det inte strider mot finalitetsprincipen kan och bör därför
behållas. Det bör dock noteras att artikel 13.3 och 14.4 i dataskyddsförordningen i regel innebär att de registrerade på förhand
måste informeras om tilltänkt återanvändning av deras personuppgifter.
En bestämmelse som klargör att de i registerförfattningen angivna ändamålen inte är uttömmande utan att också sådan behandling som inte strider mot finalitetsprincipen är tillåten kan lämpligen
utformas enligt följande.
Att personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i XX §
även får behandlas för andra ändamål framgår av artikel 5.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

Mot bakgrund av den bedömning utredningen har gjort ovan saknas det skäl att i bestämmelsen hänvisa till artikel 89.1 i dataskyddsförordningen. Den personuppgiftsansvarige måste dock naturligtvis beakta såväl den bestämmelsen som de övriga bestämmel-
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serna om uppgiftsminimering och säkerhet som utredningen berört
ovan när denne utför behandling av personuppgifter.

9.11

Känsliga personuppgifter

9.11.1

Förbud mot att behandla känsliga personuppgifter
och möjligheterna till undantag

Utredningens bedömning: Det är möjligt att bara delvis tillåta
behandling av känsliga personuppgifter som omfattas av något
av undantagen i artikel 9.2 i dataskyddsförordningen som kräver
stöd i nationell rätt.
Av artikel 9.1 i dataskyddsförordningen framgår att behandling av
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa
eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning
ska vara förbjuden. De angivna kategorierna av personuppgifter
benämns i artikeln som särskilda kategorier av uppgifter. Dataskyddsutredningen konstaterar dock att begreppet känsliga personuppgifter, som används i personuppgiftslagen, är tydligare och
dessutom inarbetat på såväl nationell nivå som EU-nivå.22 Eftersom
Dataskyddsutredningen använder sig av begreppet känsliga personuppgifter i den generella regleringen, kommer även utredningen att
använda sig av begreppet.
Motsvarande förbud att behandla känsliga personuppgifter finns
i artikel 8.1 i dataskyddsdirektivet, som dock innehåller något färre
kategorier av personuppgifter – genetiska uppgifter, biometriska
uppgifter för att entydligt identifiera en fysisk person samt
uppgifter om sexuell läggning har tillkommit som nya kategorier i
dataskyddsförordningen. Dataskyddsdirektivets förbud har kommit till uttryck i 13 § personuppgiftslagen, som innehåller en uppräkning av samma kategorier som i dataskyddsdirektivet.
22
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Förbudet att behandla känsliga personuppgifter bottnar i artikel 6 i Europarådets dataskyddskonvention (nr 108), som förbjuder
automatiserad behandling av uppgifter om ras, politiska åsikter,
religiös tro eller annan övertygelse, hälsa, sexualliv samt brott, om
inte den nationella lagen ger ett ändamålsenligt skydd.
Huvudregeln är alltså enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen att behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden.
Huvudregeln kompletteras med ett antal undantag i artikel 9.2,
som anger när behandling av känsliga personuppgifter trots allt kan
tillåtas. Vissa av undantagen är direkt tillämpliga medan andra kräver viss reglering i den nationella lagstiftningen för att behandling
av känsliga personuppgifter ska få ske, se avsnitt 9.11.4 och 9.11.5.
Känsliga personuppgifter kan behandlas med stöd av samtycke (a)
och för att skyldigheter och rättigheter ska kunna tillvaratas inom
arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd i
den omfattning detta är tillåtet enligt unionsrätten, nationell rätt
eller kollektivavtal (b). Det är också tillåtet att behandla känsliga
personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att skydda en
fysisk persons grundläggande intressen när den registrerade är förhindrad att ge sitt samtycke (c). Ideella verksamheter med politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte får behandla känsliga
personuppgifter om sina medlemmar och vissa andra personer (d).
Vidare får känsliga personuppgifter behandlas om behandlingen rör
uppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade (e). Ytterligare ett undantag avser behandling som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
eller är en del av domstolarnas dömande verksamhet (f). Behandling av känsliga personuppgifter får ske av hänsyn till ett, på grundval av EU-rätten eller nationell rätt, viktigt allmänt intresse (g).
Behandling av känsliga personuppgifter får också ske i anslutning
till hälso- och sjukvård, yrkesmedicin och social omsorg, på
grundval av EU-rätten eller medlemsstaternas nationella rätt under
förutsättning att uppgifterna behandlas av eller under ansvar av en
yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt (h och artikel 9.3).
Även ett allmänt intresse på folkhälsoområdet, på grundval av EUrätten eller nationell rätt, ger rätt att behandla känsliga personuppgifter (i). Slutligen får känsliga personuppgifter behandlas för
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål (j). Medlemsstaterna får be-
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hålla eller införa ytterligare villkor, även begränsningar, för behandlingen av genetiska eller biometriska uppgifter eller uppgifter om
hälsa (9.4).
En fråga är om möjligheterna att i nationell rätt göra undantag
från förbudet att behandla känsliga personuppgifter måste utnyttjas
fullt ut i den nationella rätten för att kunna användas. I artikel 9.4
anges att medlemsstaterna får behålla eller införa ytterligare villkor,
även begränsningar, men endast för behandling av vissa kategorier
av känsliga personuppgifter, nämligen genetiska eller biometriska
uppgifter eller uppgifter om hälsa. Detta skulle kunna tyda på att
det inte är tillåtet att behålla ytterligare villkor för övriga kategorier
av känsliga personuppgifter. En sådan tolkning synes dock inte
rimlig. Dataskyddsförordningens huvudregel om förbud mot behandling av känsliga personuppgifter har tillkommit eftersom dessa
uppgifter anses vara särskilt skyddsvärda. Att det då endast ska vara
möjligt att ha en nationell reglering som antingen helt förbjuder
behandling av sådana uppgifter eller tillåter all behandling som kan
tillåtas enligt någon av de möjligheter till nationellt grundade
undantag som finns i artikel 9.2 a–j synes inte förenligt med intresset
av att skydda den personliga integriteten. När det gäller behandling
som sker med stöd av någon av de rättsliga grunderna fullgörande
av rättslig förpliktelse och utförande av en arbetsuppgift av allmänt
intresse eller som ett led i myndighetsutövning framgår det dessutom av artikel 6.2 och 6.3 att medlemsstaterna får ha särskilda
bestämmelser om bl.a. vilken typ av uppgifter som ska behandlas
(se avsnitt 9.3). Det är därför utredningens bedömning att det är
möjligt att bara delvis tillåta behandling av känsliga personuppgifter
som omfattas av något av undantagen som kräver nationell lagstiftning. Det innebär att det är möjligt att behålla sökbegränsningar
och andra skyddsåtgärder som avser känsliga personuppgifter och
att tillåta behandling av bara vissa kategorier av känsliga personuppgifter.
Möjligheterna att göra undantag från förbudet mot behandling
av känsliga personuppgifter motsvarar i stora delar regleringen i
dataskyddsdirektivet. Vissa skillnader finns dock. Att undantaget i
artikel 9.2 b i dataskyddsförordningen som gäller arbetsrätt även
omfattar rättigheter på områdena social trygghet och socialt skydd
är en nyhet i förhållande till artikel 8.2 b i dataskyddsdirektivet.
Undantaget för behandling som är nödvändig av hänsyn till ett
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viktigt allmänt intresse i artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet har i artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen försetts med ytterligare krav
som måste vara uppfyllda för att behandlingen ska vara tillåten.
Tillämpningsområdet för hälso- och sjukvårdsundantaget i artikel 8.3 i dataskyddsdirektivet har i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen utökats något samtidigt som ett krav på att uppgifterna
behandlas av eller under ansvar av någon som omfattas av tystnadsplikt har införts. Undantaget i artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen
som tar sikte på folkhälsoområdet är nytt. Vad dessa skillnader
innebär återkommer utredningen till nedan. Ytterligare en nyhet är
undantaget för arkivändamål, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen.
9.11.2

Undantag vid fullgörande av skyldigheter
och rättigheter inom arbetsrätten
och på områdena social trygghet och socialt skydd

I artikel 9.2 b i dataskyddsförordningen anges att känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att den
personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra
sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd, i den
omfattning detta är tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller ett kollektivavtal som antagits med stöd av
medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder som
säkerställer den registrerades grundläggande rättigheter och intressen fastställs. Områdena social trygghet respektive socialt skydd är
nya i förhållande till dataskyddsdirektivet, och det framgår inte av
artikeln eller av skälen till dataskyddsförordningen vad områdena är
avsedda att omfatta. Begreppet social trygghet antyder att socialförsäkringen är tänkt att vara en del av området. Dataskyddsutredningen gör dock bedömningen att avsikten sannolikt är att reglera
behandling som är nödvändig för att arbetsgivare och arbetsgivareller arbetstagarorganisationer ska kunna erbjuda eller förmedla
pensioner och försäkringar med anknytning till den registrerades
anställning eller yrkesliv, såsom tjänstepensioner och olika typer av
gruppförsäkringar. Denna bedömning görs mot bakgrund av det
sammanhang där begreppen social trygghet och socialt skydd före238
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kommer – att artikeln i övrigt avser skyldigheter och rättigheter
inom arbetsrätten.23 Utredningen har inte anledning att göra en
annan bedömning än den Dataskyddsutredningen gjort.
9.11.3

Undantag för viktiga allmänna intressen

Utredningens bedömning: Bestämmelser i registerförfattningar
som tillåter behandling av känsliga personuppgifter med stöd av
artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet är förenliga med artikel 9.2 g i
dataskyddsförordningen och kan och bör behållas.
I artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen anges att känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig av hänsyn
till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det
eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i
rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och
särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.
Motsvarande bestämmelse finns i artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet,
varav framgår att medlemsstaterna får besluta om undantag från
förbudet att behandla känsliga personuppgifter under förutsättning
av lämpliga skyddsåtgärder och av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.
En reglering av ett undantag med stöd av artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen kan ske i registerförfattningar, vilket ger
möjlighet att göra lämpliga avvägningar på varje område. Dataskyddsutredningen har dessutom bedömt att det utöver detaljerad
reglering i registerförfattningar är möjligt att införa en generell
reglering som ger myndigheter möjlighet att behandla känsliga
personuppgifter även när det inte finns särskilt stöd i en registerlagstiftning. Enligt 3 kap. 3 § förslaget till dataskyddslag ska känsliga personuppgifter få behandlas av en myndighet i löpande text
om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för
handläggningen av ett ärende, om uppgifterna har lämnats till myn23
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digheten och behandlingen krävs enligt lag, eller i enstaka fall om
det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen och inte
innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet. I syfte att begränsa de integritetsrisker som den generella
bestämmelsen kommer att medföra, föreslår Dataskyddsutredningen i 3 kap. 4 § samma lagförslag också ett förbud för myndigheter att använda sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter vid behandling som sker enbart med stöd av 3 kap. 3 §.24
Viktigt allmänt intresse
Det finns i enlighet med vad som konstaterats i avsnitt 9.8.3 inget
som tyder på att begreppet allmänt intresse ska uppfattas mer
restriktivt enligt dataskyddsförordningen än enligt dataskyddsdirektivet. Detta innebär att när behandling av känsliga personuppgifter tillåtits i en registerförfattning med stöd av artikel 8.4 i
dataskyddsdirektivet – och inte med stöd av artikel 8.2 eller 8.3 i
dataskyddsdirektivet – har det redan, även om övervägandena inte
alltid framgår uttryckligen av förarbetena, bedömts att behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och
därmed också nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt
intresse enligt artikel 7 e i dataskyddsdirektivet. Därför bör det utan
vidare prövning av utredningen anses att den i registerförfattningen
reglerade behandlingen kan stödjas på artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen och, under förutsättning av proportionalitet och bestämmelser om skyddsåtgärder (se nedan), i enlighet med artikel 9.2 g
innefatta känsliga personuppgifter i samma utsträckning som i dag.
Proportionerlig i förhållande till syftet
Den behandling av känsliga personuppgifter som kan tillåtas av
hänsyn till ett viktigt allmänt intresse måste enligt artikel 9.2 g i
dataskyddsförordningen stå i proportion till det eftersträvade
syftet. Något uttryckligt krav på proportionalitet finns inte i dataskyddsdirektivet. Det framgår inte av dataskyddsförordningen hur
proportionalitetsbedömningen ska gå till.
24
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Det får förutsättas att det har gjorts en proportionalitetsbedömning när undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter har gjorts i särskilda registerförfattningar med stöd av artikel 8.4 i
dataskyddsdirektivet. Det är därför utredningens bedömning att
bestämmelser i registerförfattningar som tillåter behandling av känsliga personuppgifter med stöd av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet
utan vidare prövning uppfyller det proportionalitetskrav som gäller
enligt dataskyddsförordningen.
Förenlig med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd
Den behandling av känsliga personuppgifter som kan tillåtas av
hänsyn till ett viktigt allmänt intresse måste enligt artikel 9.2 g i
dataskyddsförordningen vara förenlig med det väsentliga innehållet
i rätten till dataskydd. Något uttryckligt motsvarande krav finns
inte i dataskyddsdirektivet. Det framgår inte av dataskyddsförordningen vad kravet närmare innebär.
Utgångspunkten vid införandet av registerförfattningar har
generellt varit att i författningarna bara göra de undantag i förhållande den generella dataskyddsregleringen i personuppgiftslagen,
och därmed också dataskyddsdirektivet, som ansetts nödvändiga på
det aktuella området. Vid införandet av registerförfattningar har
också åtagandena enligt Europarådets dataskyddskonvention behövt iakttas. Det är därför utredningens bedömning att registerförfattningar som tillåter behandling av känsliga personuppgifter
med stöd av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet utan vidare prövning
uppfyller det nya uttryckliga kravet på att vara förenliga med det
väsentliga innehållet i rätten till dataskydd.
Lämpliga skyddsåtgärder
Ett undantag med stöd av artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen
förutsätter en reglering i nationell rätt. Regleringen ska omfatta bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa
den registrerades grundläggande rättigheter och intressen. Någon
exemplifiering av utformningen av sådana åtgärder, som säkerställer
den registrerades grundläggande rättigheter och intressen, finns
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inte i dataskyddsförordningen. Vad lämpliga och särskilda skyddsåtgärder kan bestå i framgår av avsnitt 9.16.2.
Enligt artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet krävs ”lämpliga skyddsåtgärder” för att göra undantag från förbudet att behandla känsliga
personuppgifter.
Det finns inget som tyder på att kravet i dataskyddsförordningen på lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den
registrerades grundläggande rättigheter och intressen skulle innebära något annat än kravet på lämpliga skyddsåtgärder i dataskyddsdirektivet. En nyhet i dataskyddsförordningen är dock att det krävs
att det finns bestämmelser om sådana åtgärder i medlemsstatens
nationella rätt.
Registerförfattningar som tillåter behandling av känsliga personuppgifter med stöd av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet innehåller
regelmässigt olika uttryckliga bestämmelser om det som bedömts
vara lämpliga skyddsåtgärder enligt dataskyddsdirektivet. Det kan
vara fråga om bestämmelser om sökbegränsningar, restriktioner för
elektronisk åtkomst, behörighetstilldelning och loggkontroll, restriktioner för vad som får vara mer allmänt tillgängligt i den aktuella
organisationen osv.
Det är mot den bakgrunden utredningens bedömning att registerförfattningar som tillåter behandling av känsliga personuppgifter
med stöd av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet utan vidare prövning
uppfyller kravet i dataskyddsförordningen på lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande
rättigheter och intressen.
Bestämmelser som tillåter behandling av känsliga personuppgifter av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse finns också i författningar som i huvudsak innehåller reglering av en viss verksamhet
men som i anlutning till den regleringen också anger vad som gäller
i fråga om viss behandling av personuppgifter. När det gäller sådana
författningar är det inte lika självklart att det regelmässigt finns
uttryckliga bestämmelser om skyddsåtgärder. En bedömning av om
sådana bestämmelser finns måste därför göras i dessa fall.
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Undantag för hälso- och sjukvård samt social omsorg

Utredningens bedömning: Bestämmelser i registerförfattningar
som tillåter behandling av känsliga personuppgifter inom hälsooch sjukvård samt inom social omsorg är förenliga med dataskyddsförordningen och kan och bör behållas.
Dessa registerförfattningar bör kompletteras med en bestämmelse som påminner om kravet enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen på att känsliga personuppgifter endast får behandlas av eller under ansvar av den som omfattas av tystnadsplikt.
Behandling av känsliga personuppgifter får enligt artikel 9.2 h i
dataskyddsförordningen ske om den är nödvändig av skäl som hör
samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin,
bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling, social
omsorg eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social
omsorg och av deras system, på grundval av unionsrätten eller den
nationella rätten eller enligt avtal med yrkesverksamma på hälsoområdet.
Motsvarande bestämmelse finns i artikel 8.3 i dataskyddsdirektivet.
Där anges att känsliga personuppgifter får behandlas när behandlingen är nödvändig med hänsyn till förebyggande hälso- och sjukvård, medicinska diagnoser, vård eller behandling eller administration
av hälso- eller sjukvård.
De verksamheter som avses
Några ytterligare verksamhetstyper – förebyggande yrkesmedicin,
bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, social omsorg
och förvaltning av social omsorg och av deras system – har alltså
lagts till i undantaget för hälso- och sjukvård m.m. i dataskyddsförordningen, i jämförelse med regleringen i dataskyddsdirektivet.
Detta är en utvidgning jämfört med dataskyddsdirektivet.
En nyhet är alltså att social omsorg lagts till. Vad som avses med
social omsorg framgår inte av dataskyddsförordningen. Dataskyddsutredningen anger att det sannolikt är uppgifter som utförs av
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socialtjänsten som omfattas av begreppet.25 Utredningen instämmer i den bedömningen och anser att social omsorg innefattar sådan verksamhet som avses i 2 § lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten.
Begreppet vård eller behandling har ersatts med begreppet tillhandahållande av hälso- och sjukvård. Skälen till dataskyddsförordningen ger inte någon ledning i frågan om någon ändring i sak är
avsedd. Enligt utredningens bedömning får begreppet tillhandahållande av hälso- och sjukvård anses innefatta det som avses med
vård eller behandling enligt dataskyddsdirektivet.
Begreppet administration av hälso- och sjukvård har ersatts med
förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och deras system. I skäl 53
till dataskyddsförordningen finns det en uppräkning av vad som
ska anses innefattas i detta begrepp:
[…] behandling som utförs av förvaltningen och centrala nationella
hälsovårdsmyndigheter av sådana uppgifter för syften som hör samman med kvalitetskontroll, information om förvaltningen samt allmän
nationell och lokal tillsyn över hälso- och sjukvårdssystemet och
systemet för social omsorg och säkerställande av kontinuitet inom
hälso- och sjukvård och social omsorg samt gränsöverskridande hälsooch sjukvård eller hälsosäkerhet, syften som hör samman med övervakning samt varningssyften eller för arkivändamål av allmänt intresse,
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål som baseras på unionsrätten eller på medlemsstaternas nationella
rätt, vilka måste ha ett syfte av allmänt intresse, samt studier som
genomförs av allmänt intresse på folkhälsoområdet.

Mot bakgrund av den ganska omfattande uppräkningen synes i vart
fall det som innefattades i begreppet administration av hälso- och
sjukvård omfattas.
Eftersom uppräkningen av verksamheter inte har inskränkts
utan utökats i förhållande till dataskyddsdirektivets reglering, är
tidigare bedömningar av vilka verksamheter det är tillåtet att göra
undantag för fortfarande relevanta. I förarbeten angående läkemedelslagstiftningen har det ansetts rimligt att inte ge bestämmelsen
i 18 § första stycket personuppgiftslagen, som innehåller samma
uppräkning som i dataskyddsdirektivet, en alltför snäv räckvidd
varvid det har angetts att även aktiviteter med bäring på hälso- och
25

SOU 2017:39 s. 184.
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sjukvård utanför det primära vårdområdet måste kunna inbegripas.26
Det har vidare i litteraturen ansetts att uppräkningen av syften i 18 §
första stycket personuppgiftslagen i praktiken torde täcka nästan
all behandling av personuppgifter som förekommer inom hälsooch sjukvårdsområdet.27 I förarbetena till lagen om receptregister,
som förs bl.a. för ändamålet att registrera underlag för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner, har det dock
ansetts osäkert om 18 § personuppgiftslagen ger tillräckligt stöd för
den behandling som avses i den lagen.28
Formuleringen i dataskyddsdirektivet om att behandlingen ska
vara nödvändig med hänsyn till de i artikeln uppräknade verksamheterna har i dataskyddsförordningen ersatts med att behandlingen
ska vara nödvändig av skäl som hör samman med dessa verksamheter. Av skäl 53 till dataskyddsförordningen framgår att avsikten
är att harmonisera villkoren för behandling av uppgifter om hälsa,
vad gäller särskilda behov, i synnerhet när behandlingen utförs för
vissa hälsorelaterade syften. Den ändrade formuleringen tydliggör
att behandlingen måste ske för ändamål som hör samman med
någon av dessa verksamheter.
Stöd i lagstiftningen
Artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen verkar enligt ordalagen inte
förutsätta någon nationell reglering förutom själva grundvalen för
den aktuella verksamheten, vilket förefaller naturligt eftersom det i
alla medlemsstater ju, i enlighet med bl.a. rättighetsstadgan (se avsnitt 9.8.2), bedrivs hälso- och sjukvård och social omsorg och då
sådan verksamhet till sin natur gör det nödvändigt att behandla
känsliga personuppgifter på ett sätt som omfattas av dataskyddsförordningen. Ordalydelsen i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen
förefaller alltså inte kräva att undantaget i sig måste föreskrivas i
nationell rätt. I Sverige finns det redan författningar som reglerar
hälso- och sjukvårdsverksamhet, bl.a. hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Verksamhet inom
26

Prop. 2005/06:70 s. 144.
Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (15 september 2016, Zeteo), kommentaren till
18 § under rubriken Behandling för hälso- och sjukvårdsändamål – första stycket.
28
Prop. 2008/09:145 s. 305.
27
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området social omsorg regleras bl.a. av socialtjänstlagen (2001:453).
Den reglering som redan finns av hälso- och sjukvårdsverksamhet
och verksamhet inom social omsorg synes uppfylla kraven enligt
ordalagen i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen på att själva sakverksamheten – hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen –
ska ha sin grundval i nationell rätt. Även om det skulle anses att
artikel 9.2 h kräver att det finns nationella bestämmelser som tillåter själva behandlingen av känsliga personuppgifter inom hälsooch sjukvården och den sociala omsorgen29, är också det kravet
redan uppfyllt genom befintlig reglering. Registerförfattningarna
på de berörda områdena innehåller nämligen uttryckliga bestämmelser om att känsliga personuppgifter, eller alla slags personuppgifter
inklusive känsliga, får behandlas under vissa förutsättningar.
Bedrivandet av hälso- och sjukvård och social omsorg får utan
vidare anses vara en arbetsuppgift av allmänt intresse (se avsnitt 9.8.2), som i vissa fall också är förknippad med rättsliga förpliktelser. De bestämmelser i registerförfattningar som tillåter behandling av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvården
och inom social omsorg får enligt utredningens bedömning därför
anses, om inte nödvändiga så ändå, tillåtna som nationella preciseringar med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen eller
därför att de enbart avser en myndighets behandling av personuppgifter (se avsnitt 9.2 och 9.3).
Tystnadsplikt krävs
En ytterligare förutsättning för att behandling av känsliga personuppgifter på hälso- och sjukvårdsområdet samt inom social omsorg
ska vara tillåten är att uppgifterna enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen behandlas av eller under ansvar av en yrkesutövare
eller annan person som omfattas av tystnadsplikt. Detta är, i vart
fall i förhållande till den svenska versionen av dataskyddsdirektivet,
en inskränkning jämfört med vad som gäller i dag.30 Dataskydds29

Jämför SOU 2017:39 s. 162–165 och skäl 52 till dataskyddsförordningen.
Det har dock framförts synpunkter på att den svenska versionen av direktivet är felöversatt, se SOU 2006:82 s. 175 och Elisabeth Rynning i Förvaltningsrättslig tidskrift 2003
s. 112. Av den engelska versionen framgår att kravet på tystnadsplikt gäller utöver att
behandlingen ska ske för de angivna syftena.
30
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direktivet anger i stället den omständigheten att uppgifterna behandlas av någon som omfattas av tystnadsplikt som en självständig
grund för behandling av känsliga personuppgifter.
Syftet med artikel 9.3 i dataskyddsförordningen får antas vara
att de personer i bl.a. hälso- och sjukvårdsverksamhet som tar del
av – dvs. behandlar – känsliga personuppgifter ska ha tystnadsplikt
enligt t.ex. nationell rätt, eller i vart fall arbeta under någon som har
sådan tystnadsplikt. Den fysiska personen behöver inte själv vara
personuppgiftsansvarig. Däremot måste den personuppgiftsansvarige se till att en person som omfattas av tystnadsplikt är den som
antingen själv behandlar uppgifterna eller åtminstone ansvarar för
behandlingen.
Bestämmelser om tystnadsplikt för personer verksamma inom
hälso- och sjukvården finns redan i t.ex. 25 kap. offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Tystnadsplikten enligt patientsäkerhetslagen omfattar hela hälso- och
sjukvårdspersonalen enligt den vida definitionen i 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen. För författningsreglerad social omsorg i offentlig
och privat regi gäller sekretess enligt 26 kap. offentlighets- och
sekretesslagen, 15 kap. socialtjänstlagen (2001:453) och 29 § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det
finns således redan tystnadsplikt enligt författning. Det kan inte
anses ankomma på utredningen att föreslå nya bestämmelser om
tystnadsplikt.
Kravet i artikel 9.3 i dataskyddsförordningen på tystnadsplikt
enligt bl.a. nationell rätt är direkt tillämpligt. Någon ytterligare
författningsbestämmelse behövs därför inte med anledning av dataskyddsförordningen. Utredningen anser emellertid att den nationella regleringen blir tydligare om kravet framgår också av berörda
registerförfattningar. Bestämmelser som påminner om det kravet
bör därför tas in i registerförfattningar för hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänsten som tillåter behandling av känsliga personuppgifter med stöd av undantaget i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen. Hänvisningen till artikel 9.3 i dataskyddsförordningen bör
vara av dynamisk karaktär, dvs. avse vid var tid gällande lydelse av
bestämmelsen, eftersom det rör sig om en ren upplysning om att en
annan, direkt tillämplig, bestämmelse gäller.
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Undantag för folkhälsoområdet

Enligt artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen får personuppgifter
behandlas om behandlingen är nödvändig av skäl av allmänt intresse
på folkhälsoområdet. Det ska då ske på grundval av unionsrätten
eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga och specifika
åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter
fastställs, särskilt tystnadsplikt.
Dataskyddsdirektivet innehåller inte någon bestämmelse som särskilt tar sikte på folkhälsoområdet. Behandling av känsliga personuppgifter på folkhälsoområdet sker i dag med stöd av bestämmelser
som har sin grund i artikel 8.4 (allmänt intresse) eller artikel 8.3
(hälso- och sjukvård) i dataskyddsdirektivet.
I artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen ges exempel på behandling
som är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet.
Det kan enligt artikeln röra sig om behov av att säkerställa ett
skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan eller att
säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produkter. Av skäl 54 till dataskyddsförordningen framgår att begreppet folkhälsa bör tolkas enligt
definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1338/2008, nämligen så att det avser alla aspekter som rör hälsosituationen, dvs. allmänhetens hälsotillstånd, inbegripet sjuklighet
och funktionshinder, hälsans bestämningsfaktorer, hälso- och sjukvårdsbehov, resurser inom hälso- och sjukvården, tillhandahållande
av och allmän tillgång till hälso- och sjukvård, utgifter för och
finansiering av hälso- och sjukvården samt dödsorsaker.
Artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen innehåller ett krav på att
behandlingen av personuppgifter ska ske på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. Ordalydelsen i artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen förefaller, i likhet med vad utredningen anfört i avsnitt 9.11.4 angående hälso- och sjukvårdsundantaget, inte kräva att undantaget i sig föreskrivs i nationell rätt.
Enligt utredningens bedömning synes kravet på att behandlingen av
personuppgifter ska ske på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt vara uppfyllt om själva sakverksamheten –
den verksamhet som motiverar behandling av personuppgifter –
regleras i nationell rätt. I vart fall måste, enligt utredningens bedömning, en reglering i registerförfattning av när själva behand-

248

SOU 2017:66

Allmänt om befintliga bestämmelser

lingen av känsliga personuppgifter får ske på folkhälsoområdet
uppfylla kravet på grundval i nationell rätt. Därutöver ska det i den
nationella rätten ha fastställts lämpliga och specifika åtgärder för
att skydda den registrerades rättigheter och friheter, särskilt tystnadsplikt. Vad lämpliga och specifika skyddsåtgärder kan bestå i
framgår av avsnitt 9.16.2. Oavsett hur kravet på att behandlingen
ska ske på grundval av nationell rätt ska tolkas bedömer utredningen
att det inte är oförenligt med dataskyddsförordningen att reglera
ett undantag som grundar sig på artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen i nationell lagstiftning.31 Bestämmelser i registerförfattningar
som tillåter behandling av känsliga personuppgifter med stöd av
folkhälsoundantaget får enligt utredningens bedömning nämligen
anses, om inte nödvändiga så ändå, tillåtna som nationella preciseringar enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen, under
förutsättning att den behandling av personuppgifter som regleras i
registerförfattningen sker med stöd av artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen, eller därför att de enbart avser en myndighets
behandling av personuppgifter (se avsnitt 9.2 och 9.3).
9.11.6

Fler uppgifter blir känsliga personuppgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelser i särskilda registerförfattningar som tillåter att alla kategorier av känsliga personuppgifter enligt nuvarande definition får behandlas bör avse alla
kategorier av känsliga personuppgifter enligt den utvidgade
definitionen i dataskyddsförordningen. Bestämmelser som endast
tillåter behandling av någon eller några av kategorierna av känsliga personuppgifter enligt nuvarande definition bör däremot
som utgångspunkt inte utvidgas till att omfatta även de nya
kategorierna av känsliga personuppgifter. Bara om det är nödvändigt för en ändamålsenlig behandling av personuppgifter i
den aktuella verksamheten, bör någon eller några av de nya kategorierna få behandlas.
Bestämmelser i särskilda registerförfattningar om s.k. skyddsåtgärder med restriktioner för behandling av känsliga person31

Jämför SOU 2017:39 s. 162–165 och 188 samt skäl 52 till dataskyddsförordningen.
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uppgifter enligt nuvarande definition bör som utgångspunkt
utvidgas till att avse också de nya kategorierna av känsliga
personuppgifter. Bara om det är nödvändigt för en ändamålsenlig behandling av personuppgifter i den aktuella verksamheten
att skyddsåtgärderna inte omfattar någon av de nya kategorierna
av uppgifter, bör den kategorin undantas.
Dataskyddsförordningen innebär att fler kategorier av uppgifter än
enligt dataskyddsdirektivet blir att betrakta som känsliga personuppgifter, som det enligt huvudregeln är förbjudet att behandla.
Genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person samt uppgifter om sexuell läggning har tillkommit som nya kategorier i dataskyddsförordningen. Som anges i
avsnitt 7.5 är det dock utredningens bedömning att flera av de
uppgifter som ryms inom de nya kategorierna redan i dag är att
betrakta som känsliga personuppgifter, eftersom de ryms inom
någon av de nuvarande kategorierna. Kategorierna av känsliga personuppgifter kommer därmed i viss mån att överlappa varandra.
Tillägget av nya kategorier medför dock en begränsning av möjligheterna att behandla personuppgifter i jämförelse med vad som
gäller enligt dataskyddsdirektivet för sådana uppgifter som inte
redan omfattas av någon av de befintliga kategorierna av känsliga
personuppgifter. De personuppgifter som ryms inom de nya kategorierna kommer, liksom övriga kategorier av känsliga personuppgifter, endast att få behandlas under de förutsättningar som gäller
enligt artikel 9.2 och 9.3 i dataskyddsförordningen.
Bestämmelser som tillåter behandling
av känsliga personuppgifter
Är enligt registerförfattningen behandling av samtliga kategorier av
känsliga personuppgifter, enligt nuvarande definition, tillåten, bör
enligt utredningens mening behandling också av de nya kategorierna tillåtas utan vidare utredning om behovet. Har det vid införandet av registerförfattningen gjorts bedömningen att alla slags
personuppgifter (utom möjligen uppgifter om lagöverträdelser) får
behandlas om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen, bör
nämligen den bedömningen godtas.
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I de fall en registerförfattning tillåter behandling endast av
någon eller några av kategorierna av känsliga personuppgifter, bör
däremot utgångspunkten vara att behandling av de nya kategorierna inte ska tillåtas. Om det är nödvändigt för en ändamålsenlig
behandling av personuppgifter i den aktuella verksamheten, bör
dock även någon eller några av de nya kategorierna av uppgifter få
behandlas. En bedömning av om det är nödvändigt att behandla de
nya kategorierna av känsliga personuppgifter behöver alltså göras i
förhållande till den verksamhet som är aktuell. I några av de författningar som ingår i utredningens översyn finns det bestämmelser
som innebär att, i fråga om känsliga personuppgifter, endast uppgifter som rör hälsa får behandlas. Som anges ovan kan de nya kategorierna av känsliga personuppgifter i vissa fall även utgöra uppgifter om hälsa. Om utredningen kommer fram till att det i en
verksamhet är nödvändigt att behandla de nytillkomna kategorierna, behöver därför en bedömning också göras av om det är tillräckligt att i bestämmelsen förtydliga att även sådana nya kategorier som samtidigt utgör en uppgift om hälsa får behandlas.
Bestämmelser om skyddsåtgärder för känsliga personuppgifter
De skyddsåtgärder som förekommer i registerförfattningarna är
ibland begränsade till att avse behandling av känsliga personuppgifter eller vissa av de nuvarande kategorierna av känsliga personuppgifter, t.ex. i fråga om sökbegränsningar. Enligt utredningens
bedömning bör utgångspunkten vara att även de nya kategorierna
av känsliga personuppgifter ska omfattas av dessa skyddsåtgärder.
Bara om det är nödvändigt för en ändamålsenlig behandling av personuppgifter i den aktuella verksamheten att befintliga skyddsåtgärder inte omfattar någon av de nya kategorierna av uppgifter,
bör den kategorin undantas. En bedömning av om det är nödvändigt behöver alltså göras i förhållande den verksamhet som är aktuell. Om utredningen kommer fram till att det i en verksamhet är
nödvändigt att befintliga skyddsåtgärder inte omfattar några av de
nytillkomna kategorierna, behöver en bedömning också göras av
om det är tillräckligt att i bestämmelsen, på samma sätt som beskrivits ovan, förtydliga att bara sådana nya kategorier som samtidigt
utgör en uppgift om hälsa omfattas.
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Hänvisa till definitionen i dataskyddsförordningen
För att definiera vilka kategorier av personuppgifter som är att anse
som känsliga personuppgifter, bör en hänvisning göras till artikel 9.1 i dataskyddsförordningen. En sådan hänvisning bör vara av
dynamisk karaktär, dvs. avse vid var tid gällande lydelse av bestämmelsen, eftersom terminologin som används i den nationella reglering som kompletterar dataskyddsförordningen lämpligen bör följa
den begreppsutveckling som sker inom unionen, även vid en eventuell ändring av uttryckliga definitioner i dataskyddsförordningen.

9.12

Uppgifter om lagöverträdelser

Utredningens bedömning: Bestämmelser i registerförfattningar
som tillåter enskilda att behandla uppgifter om lagöverträdelser
kan och bör behållas. Myndigheters möjligheter att behandla sådana uppgifter påverkas inte av dataskyddsförordningen.
Bestämmelser i registerförfattningar som begränsar möjligheten att behandla uppgifter om lagöverträdelser enligt nuvarande definition kan och bör behållas. Omfattar bestämmelsen
enskildas behandling, måste det dock först konstateras att behandlingen grundar sig på artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen. I annat fall är det endast tillåtet att begränsa behandling av sådana uppgifter om lagöverträdelser som omfattas av
den nya definitionen i artikel 10 i dataskyddsförordningen.
Av artikel 10 i dataskyddsförordningen framgår att behandling av
personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 endast får utföras under kontroll av myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas
nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades
rättigheter och friheter fastställs. Det framgår också att ett fullständigt register över brottmålsdomar endast får föras under kontroll
av en myndighet.
Bestämmelsen i dataskyddsförordningen skiljer sig något från
artikel 8.5 i dataskyddsdirektivet. Enligt dataskyddsdirektivet får
behandling av uppgifter om lagöverträdelser, brottmålsdomar eller
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säkerhetsåtgärder utföras endast under kontroll av en myndighet
eller – om lämpliga skyddsåtgärder finns i nationell lag – med förbehåll för de ändringar som medlemsstaterna kan tillåta med stöd
av nationella bestämmelser som innehåller lämpliga och specifika
skyddsåtgärder. Dataskyddsdirektivets reglering omfattar således
även uppgifter om friande brottmålsdomar. I fråga om register över
fällande domar i brottmål är regleringen densamma. Därutöver
anges i dataskyddsdirektivet att medlemsstaterna får föreskriva att
uppgifter som rör administrativa sanktioner eller avgöranden i tvistemål också ska behandlas under kontroll av en myndighet. I dataskyddsförordningen saknas denna skrivning.
Bestämmelsen i dataskyddsdirektivet har kommit till uttryck i
21 § personuppgiftslagen. Där anges att det är förbjudet för andra
än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser
som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.
Ändringen från brottmålsdomar till fällande domar i brottmål
innebär en begränsning av bestämmelsens tillämpningsområde till
att omfatta enbart fällande brottmålsdomar. Det utökar möjligheterna för andra än myndigheter att behandla uppgifter om brottmålsdomar, men påverkar inte myndigheternas möjligheter.
Vad gäller ändringen från lagöverträdelser till överträdelser gör
Dataskyddsutredningen bedömningen att någon förändring i sak
inte har varit avsedd genom det justerade ordvalet.32 Utredningen
gör samma bedömning. Dataskyddsförordningens bestämmelse medför således inte någon förändring av möjligheterna att behandla
personuppgifter om lagöverträdelser i förhållande till vad som gällt
enligt dataskyddsdirektivet.
Dataskyddsutredningen har föreslagit en ny bestämmelse i
3 kap. 10 § förslaget till dataskyddslag som innebär att den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall får besluta att personuppgifter som rör fällande domar i brottmål, lagöverträdelser som
innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel får behandlas
av andra än myndigheter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås också enligt 3 kap. 12 § förslaget till dataskyddslag få meddela föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får behandla sådana personuppgifter. Sådana föreskrifter finns
32
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i förslaget till den anknytande förordningen, där också Datainspektionen föreslås vara den myndighet som såväl i enskilda fall
som genom generella föreskrifter får besluta om vilka andra än
myndigheter som får behandla de aktuella personuppgifterna.33 De
personuppgifter som omfattas av bestämmelserna skiljer sig något
från vad som omfattas av personuppgiftslagens reglering på grund
av den ändrade regleringen i dataskyddsförordningen. Användningen av begreppet fällande domar i brottmål innebär att friande
brottmålsdomar inte omfattas av förbudet. Regleringen innebär
också att det inte kommer att finnas något förbud mot behandling
av personuppgifter om administrativa frihetsberövanden motsvarande det som i dag finns i 21 § personuppgiftslagen. Dataskyddsutredningen har konstaterat att det inte är helt klart i vilken utsträckning uppgifter som rör misstankar om brott omfattas av artikel 10 i dataskyddsförordningen.34
Personuppgifter om lagöverträdelser får således behandlas av en
myndighet under förutsättning att det finns lagligt stöd för behandlingen enligt artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. Det krävs
inga särskilda ställningstaganden för myndigheters behandling av
sådana personuppgifter utöver de ställningstaganden som har gjorts
i avsnitt 9.10 om rättslig grund för behandling av personuppgifter.
Några särskilda analyser av myndigheters behandling av uppgifter
om lagöverträdelser i förhållande till dataskyddsförordningen är
således inte nödvändig.
Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder utan kontroll av en myndighet kan enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen tillåtas i den nationella rätten om lämpliga
skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fastställs. Ett krav på lämpliga och specifika skyddsåtgärder finns också
i artikel 8.5 i dataskyddsdirektivet. Kraven på skyddsåtgärder får
enligt utredningens bedömning anses innebära detsamma i dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet. För att andra personuppgiftsansvariga än myndigheter fortsättningsvis ska få behandla
sådana uppgifter som anges i artikel 10 gäller således samma förutsättningar som i dag. Någon ny analys av tillämpliga skyddsåtgärder
33
34
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krävs därför inte. Bestämmelser som tillåter enskilda att behandla
uppgifter om lagöverträdelser kan och bör därför behållas.
Registerförfattningar innehåller inte så sällan, såsom lämpliga
och specifika skyddsåtgärder i de fall enskildas behandling omfattas, bestämmelser som begränsar möjligheterna att behandla
sådana uppgifter om lagöverträdelser som avses i 21 § personuppgiftslagen. Det kan t.ex. röra sig om sökbegränsningar. Dessa begränsningar omfattar alltså även uppgifter om friande domar i brottmål och administrativa frihetsberövanden. Trots att det för myndigheters behandling inte finns något motsvarande krav på skyddsåtgärder omfattas även dessa av begränsningarna i de fall registerförfattningen tillämpas på såväl myndigheters som enskildas behandling.
Det är enligt utredningens mening svårt att se varför myndigheter och enskilda skulle få behandla sådana kategorier av personuppgifter som de hittills inte har bedömts ha behov av att behandla
bara därför att dataskyddsförordningen gör det möjligt. Dataskyddsförordningen hindrar inte heller att medlemsstaterna i nationell rätt
har mer restriktiva bestämmelser än enligt dataskyddsförordningen
för sina egna myndigheters behandling av personuppgifter (se avsnitt 9.2). Även behandling som utförs av privata subjekt kan
regleras i mer specifika bestämmelser så länge behandlingen stödjer
sig på någon av de rättsliga grunderna fullgörande av rättslig förpliktelse eller utförande av arbetsuppgift av allmänt intresse eller
som ett led i myndighetsutövning (se avsnitt 9.3). Det är därför
under dessa förutsättningar tillåtet att behålla begränsningarna för
de personuppgifter som avses i 21 § personuppgiftslagen men som
inte omfattas av artikel 10 i dataskyddsförordningen. Av samma
skäl kan även bestämmelser om skyddsåtgärder behållas. Begränsningar av enskildas behandling av personuppgifter, som omfattas av
artikel 10 i dataskyddsförordningen, är dessutom tillåtna i form av
skyddsåtgärder enligt samma artikel.
Bestämmelser i registerförfattningar som begränsar möjligheten
att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel och administrativa frihetsberövanden kan och bör därför behållas, trots att
definitionen av uppgifter om lagöverträdelser i registerförfattningarna inte blir enhetlig med den som finns i dataskyddsförordningen
och den föreslagna dataskyddslagen. Omfattar bestämmelsen enskildas behandling, måste det dock först konstateras att behand-
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lingen har en sådan rättslig grund att det är tillåtet med mer specifika bestämmelser. Om så inte är fallet, får begränsningarna inte
gälla för uppgifter om friande domar i brottmål eller administrativa
frihetsberövanden, eftersom sådana uppgifter inte omfattas av dataskyddsförordningens krav på begränsningar.

9.13

Personnummer

Utredningens bedömning: Bestämmelser om personnummer och
samordningsnummer i registerförfattningar kan och bör behållas.
Av artikel 8.7 i dataskyddsdirektivet framgår att medlemsstaterna
ska bestämma på vilka villkor ett nationellt identifikationsnummer
eller något annat vedertaget sätt för identifiering får behandlas.
I Sverige gäller enligt 22 § personuppgiftslagen att uppgifter om
personnummer eller samordningsnummer får behandlas utan samtycke bara när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med
behandlingen, vikten av en säker identifiering, eller något annat
beaktansvärt skäl.
Dataskyddsförordningen ställer inget krav på att medlemsstaterna ska bestämma under vilka förutsättningar nationella identifikationsnummer (personnummer) får behandlas. I stället anges i
artikel 87 i dataskyddsförordningen att medlemsstaterna får närmare bestämma på vilka särskilda villkor ett nationellt identifikationsnummer eller något annat vedertaget sätt för identifiering får
behandlas. I ett tillägg anges, till skillnad från vad som gäller enligt
dataskyddsdirektivet, att sådana uppgifter i sådana fall endast ska
användas med iakttagande av lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter enligt dataskyddsförordningen.
Dataskyddsutredningen har i sitt förslag till dataskyddslag föreslagit en bestämmelse med samma innehåll som 22 § personuppgiftslagen. Dataskyddsutredningen har dessutom föreslagit att
regeringen ska få meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall
behandling av person- och samordningsnummer är tillåten. Sådana
föreskrifter kan meddelas i sektorsspecifika författningar.35
35
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Registerförfattningar innehåller normalt inte några särskilda villkor om när personnummer får eller inte får behandlas. Ibland kan
det av en registerförfattning dock uttryckligen framgå att personnummer får registreras, t.ex. i en databas, eller att (bara) personnummer får användas som sökbegrepp vid vissa sökningar. Dessa
typer av bestämmelser kan enligt utredningens mening inte i sig
anses ställa upp några särskilda villkor om behandlingen av personnummer. I sådant fall behöver det inte iakttas några lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 87 i dataskyddsförordningen. Skulle sådana
bestämmelser trots allt anses ställa upp särskilda villkor och skulle
artikel 87 i dataskyddsförordningen då innebära krav på nationell
rätt om iakttagande av lämpliga skyddsåtgärder, är de bestämmelser
som redan finns i den aktuella registerförfattningen att anse som
lämpliga skyddsåtgärder (se avsnitt 9.16.2).

9.14

Överföring till tredjeland

Utredningens bedömning: Bestämmelser i registerförfattningar
som tillåter överföring av personuppgifter till tredjeland behöver inte ändras, om det finns stöd för överföringen i dataskyddsförordningen.
Som allmän princip gäller enligt artikel 44 i dataskyddsförordningen att överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en
internationell organisation bara får ske under förutsättning att den
personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet, med förbehåll
för övriga bestämmelser i dataskyddsförordningen, uppfyller villkoren i artikel 45–49.
Av artikel 25.1 i dataskyddsdirektivet, som är utformad som en
huvudregel, framgår att medlemsstaterna ska föreskriva att överföringen av personuppgifter till tredjeland endast får ske om ifrågavarande tredjeland säkerställer en adekvat skyddsnivå. Någon motsvarande generell bestämmelse som tillåter överföring till tredjeland
vid adekvat skyddsnivå i det landet finns inte i dataskyddsförordningen. Kravet på adekvat skyddsnivå har kommit till uttryck i 33 §
personuppgiftslagen. Enligt den paragrafen är det förbjudet att till
tredjeland föra över personuppgifter, om landet inte har en adekvat
nivå för skyddet av personuppgifterna.
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Av artikel 45 i dataskyddsförordningen framgår att personuppgifter får överföras till ett tredjeland eller en internationell organisation om kommissionen har beslutat att tredjelandet, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer i tredjelandet, eller
den internationella organisationen i fråga säkerställer en adekvat
skyddsnivå. Artikeln förutsätter alltså ett beslut från kommissionen.
Motsvarande bestämmelse finns i artikel 25.6 i dataskyddsdirektivet.
I avsaknad av ett beslut från kommissionen får en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen endast överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation efter att ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, och på villkor att lagstadgade rättigheter för
registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga. Lämpliga skyddsåtgärder får bl.a. ta formen av bindande företagsbestämmelser, för vilka förutsättningarna anges i artikel 47 i
dataskyddsförordningen. Motsvarande undantag finns i artikel 26.2
i dataskyddsdirektivet.
Artikel 48 i dataskyddsförordningen slår fast att domstolsbeslut
eller beslut från myndigheter i tredjeland om krav på att lämna ut
personuppgifter får erkännas eller genomföras endast om det grundar sig på en internationell överenskommelse, som gäller mellan det
begärande tredjelandet och unionen eller en medlemsstat. Någon
motsvarande bestämmelse finns inte i dataskyddsdirektivet.
Om det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå enligt
artikel 45 eller vidtagna lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46,
får personuppgifter överföras till ett tredjeland eller en internationell organisation endast om minst ett av flera – i artikel 49 i dataskyddsförordningen angivna – villkor är uppfyllt. Personuppgifter
får överföras om överföringen sker med stöd av samtycke från den
registrerade (a), om överföringen är nödvändig för att fullgöra ett
avtal mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade eller
en annan fysisk eller juridisk person som agerar i den registrerades
intresse (b och c), om överföringen är nödvändig av viktiga skäl
som rör allmänintresset (d), om överföringen är nödvändig för att
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (e), om överföringen är nödvändig för att skydda den registrerades eller andra
personers grundläggande intressen när den registrerade är fysiskt
eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke (f), eller om överföringen görs från ett register som enligt unionsrätten eller med-
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lemsstaternas nationella rätt är avsett att ge allmänheten information (g). Motsvarande villkor anges i artikel 26.1 i dataskyddsdirektivet, och i 34 § personuppgiftslagen finns några av villkoren
uppräknade som undantag till huvudregeln i 33 § att personuppgifter
inte får överföras till tredjeland utan adekvat skyddsnivå.
Bestämmelsen i 34 § personuppgiftslagen omfattar inte undantag som motiveras av viktiga allmänna intressen. Av artikel 26.1 d i
dataskyddsdirektivet följer dock att om överföringen är nödvändig
eller bindande enligt författning kan skäl som rör viktiga allmänna
intressen utgöra grund för överföring av personuppgifter till tredjeland. Undantag som grundar sig på viktiga allmänna intressen –
eller i övrigt i andra fall än som avses i 34 § personuppgiftslagen –
måste alltså framgå av annan författning än personuppgiftslagen,
eftersom förbudet mot överföring i 33 § personuppgiftslagen annars
gäller. Av detta skäl finns det ibland bestämmelser i registerförfattningar som tillåter överföring av personuppgifter till tredjeland. I 35 § andra stycket personuppgiftslagen bemyndigas också
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 §, om det behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.
Av artikel 49.3 i dataskyddsförordningen framgår att åtgärder
som vidtas av offentliga myndigheter som ett led i myndighetsutövning inte får vidtas med stöd av samtycke eller för att överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade eller en annan fysisk eller
juridisk person som agerar i den registrerades intresse. Detta är
nytt i förhållande till dataskyddsdirektivet. Nytt är också kravet på
att allmänintresset, om överföringen sker för att den är nödvändig
av viktiga skäl som rör allmänintresset, enligt artikel 49.4 i dataskyddsförordningen ska vara erkänt i unionsrätten eller i den
nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
I artikel 49.5 i dataskyddsförordningen ges möjlighet att i unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt med hänsyn till viktiga
allmänintressen uttryckligen fastställa gränser för överföringen av
specifika kategorier av personuppgifter till ett tredjeland eller en
internationell organisation, om beslut om adekvat skyddsnivå saknas.
Om en överföring inte har stöd i artikel 45 eller 46 och inget av
undantagen i artikel 49.1 första stycket i dataskyddsförordningen
är tillämpligt, får en överföring till ett tredjeland eller en interna-
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tionell organisation enligt artikel 49.1 andra stycket äga rum endast
om överföringen inte är repetitiv, endast gäller ett begränsat antal
registrerade, är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges tvingande berättigade intressen och den registrerades
intressen eller rättigheter och friheter inte väger tyngre, och den
personuppgiftsansvarige har bedömt samtliga omständigheter kring
överföringen av uppgifter och på grundval av denna bedömning
vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter.
Dataskyddsförordningens bestämmelser om överföring till tredjeland är direkt tillämpliga och medför inte något behov av nationella
bestämmelser som tillåter överföring av personuppgifter till tredjeland. En bestämmelse om att överföring av personuppgifter till
tredjeland i en viss situation är tillåten har dock en klargörande
verkan och får anses vara en sådan mer specifik, eller särskild, bestämmelse som det enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen är tillåtet att ha i nationell rätt för att reglera behandling
som grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Bestämmelser i registerförfattningar som anger när överföring av personuppgifter till tredjeland är tillåten behöver därför inte ändras under förutsättning att
de i sak inte strider mot dataskyddsförordningen.
Enligt artikel 96 i dataskyddsförordningen ska de internationella
avtal som rör överföring av personuppgifter till tredjeländer eller
internationella organisationer som ingicks av medlemsstaterna före
den 24 maj 2016 och som är förenliga med unionsrätten i dess
lydelse innan detta datum, fortsätta att gälla tills de ändras, ersätts
eller återkallas. Det innebär att det inte med anledning av dataskyddsförordningen krävs någon anpassning av författningar om
tillämpning av konventioner om t.ex. social trygghet, även om författningarna reglerar överföring av personuppgifter till tredjeland.

260

SOU 2017:66

9.15

Den registrerades rättigheter

9.15.1

Utökade rättigheter för registrerade

Allmänt om befintliga bestämmelser

Utredningens bedömning: Bestämmelser i registerförfattningar
om att den information som ska lämnas till registrerade ska innehålla fler upplysningar än vad som följer av dataskyddsförordningen kan och bör behållas om skyldigheten avser myndigheter
eller den ursprungliga behandlingen grundas på att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att utföra
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i den
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Krav på information till registrerade som motsvarar krav som finns i dataskyddsförordningen bör tas bort. Bestämmelserna bör kompletteras med en upplysning om att information även ska lämnas
enligt dataskyddsförordningen.
Bestämmelser i registerförfattningar som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse bör upphävas.

Information som ska lämnas självmant
Regleringen i dataskyddsförordningen
Av artikel 13.1 i dataskyddsförordningen följer att om personuppgifter samlas in från den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige, när personuppgifterna erhålls, till den registrerade lämna viss
information om den personuppgiftsansvarige, dataskyddsombudet,
ändamål och rättslig grund för behandlingen, de intressen som en
eventuell behandling som sker med stöd av en intresseavvägning
enligt artikel 6.1 f baseras på, mottagarna eller de kategorier av
mottagare som ska ta del av personuppgifterna samt uppgifter om
överföring till tredjeland eller en internationell organisation. Vidare
följer av artikel 13.2 i dataskyddsförordningen att information ska
lämnas om lagringstid, uppgift om den registrerades rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning mot
behandling och dataportabilitet, rätten att – om behandlingen
grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a – återkalla samtycket utan att detta påverkar lagligheten av behandling
som skett innan samtycket återkallades, rätten att inge klagomål till
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en tillsynsmyndighet, uppgift om huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och följderna av att uppgifterna inte lämnas samt uppgift om automatiserat beslutsfattande,
inbegripet profilering. Om den personuppgiftsansvarige avser att
ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det
för vilket de samlades in, ska den personuppgiftsansvarige enligt
artikel 13.3 i dataskyddsförordningen före den behandlingen ge den
registrerade information om detta andra syfte samt ytterligare
relevant information enligt punkt 2. Punkterna 1, 2 och 3 ska enligt
artikel 13.4 i dataskyddsförordningen inte tillämpas om den registrerade redan förfogar över informationen.
Artikel 14 i dataskyddsförordningen reglerar den information
som ska tillhandahållas om personuppgifterna har erhållits från
någon annan än den registrerade. Utöver den information som
anges i artikel 13 ska även information om de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller lämnas. I stället för information
om skyldigheten att tillhandahålla personuppgifterna gäller att information ska lämnas om varifrån uppgifterna kommer. När det gäller
den tidpunkt inom vilken informationen ska lämnas anges i artikel 14.3 i dataskyddsförordningen att den personuppgiftsansvarige
ska lämna informationen inom en rimlig period efter det att
personuppgifterna har erhållits, dock senast inom en månad, med
beaktande av de särskilda omständigheter under vilka personuppgifterna behandlas. Det finns också möjlighet att lämna information först vid tidpunkten för den första kommunikationen med den
registrerade eller först när personuppgifterna lämnas ut för första
gången. Information behöver inte lämnas om den registrerade
redan har tillgång till informationen. Information behöver inte
heller lämnas om det visar sig vara omöjligt eller skulle medföra en
oproportionell ansträngning, särskilt för behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, eller i den mån informationsskyldigheten sannolikt kommer att göra det omöjligt eller avsevärt
försvårar uppfyllandet av målen med den behandlingen. I sådana fall
ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga skyddsåtgärder. Om
erhållande eller utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs
genom unionsrätten eller genom en medlemsstats nationella rätt
som fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades
berättigade intressen, behöver information inte heller lämnas.
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Information ska inte heller lämnas om personuppgifterna måste
förbli konfidentiella till följd av tystnadsplikt enligt unionsrätten
eller medlemsstaternas nationella rätt, inbegripet andra lagstadgade
sekretessförpliktelser.
Av artikel 12.1 i dataskyddsförordningen följer att den personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla informationen i en koncis, klar
och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av
klart och tydligt språk, i synnerhet för information som är särskilt
riktad till barn. Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i
någon annan form, inbegripet, när så är lämpligt, i elektronisk form.
Om den registrerade begär det, får informationen tillhandahållas
muntligt, förutsatt att den registrerades identitet bevisats på andra
sätt.
Regleringen i den föreslagna dataskyddslagen
Dataskyddsutredningen har föreslagit att ett undantag från skyldigheten att lämna information enligt artikel 13 och 14 i dataskyddsförordningen ska införas i 5 kap. 1 § dataskyddslagen. Undantaget
innebär att skyldigheten att lämna information inte gäller uppgifter
som inte får lämnas ut till den registrerade enligt lag, författning
eller beslut som meddelats med stöd av författning. En personuppgiftsansvarig som inte är en myndighet ska i motsvarande fall
som avses i offentlighets- och sekretesslagen få vägra att lämna ut
uppgifter. Bestämmelsen motsvarar det undantag som i dag finns i
27 § personuppgiftslagen. Sekretess och tystnadsplikt föreslås alltså
precis som i dag gå före informationsplikten.36
Skillnader i förhållande till regleringen i dataskyddsdirektivet
och personuppgiftslagen
Dataskyddsförordningens bestämmelser om information är mer
utförliga än de som finns i artikel 10 och 11 i dataskyddsdirektivet.
Den registrerade har således en rätt att få mer information än vad
som gäller enligt dataskyddsdirektivet. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, uppgift om tredjelandsöverföring, lagringstid,
36
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rätten att återkalla ett samtycke och rätten att inge klagomål är
exempel på information som tillkommit. En annan nyhet är att den
personuppgiftsansvarige är skyldig att informera innan denne ytterligare behandlar personuppgifterna för ett annat syfte än det för
vilket de samlades in.
Regleringen av vid vilken tidpunkt information ska lämnas om
behandling av uppgifter som har samlats in från någon annan än
den registrerade har också ändrats. Huvudregeln enligt dataskyddsdirektivet är att informationen ska lämnas vid tiden för registreringen, medan dataskyddsförordningen föreskriver att det ska ske
inom en rimlig tid från erhållandet av uppgifterna. Enligt dataskyddsförordningen finns det också möjlighet att informera först i
samband med den första kommunikationen med den registrerade.
Bestämmelsen i artikel 12.1 i dataskyddsförordningen om i vilken
form information ska lämnas saknar motsvarighet i dataskyddsdirektivet. Bestämmelsen innebär att den registrerades rättigheter
utökas.
Bestämmelser i registerförfattningar om att information utöver
vad som följer av dataskyddsförordningen ska lämnas självmant
Det förekommer att det i registerförfattningar finns bestämmelser
som preciserar personuppgiftslagens reglering av vilken information den personuppgiftsansvarige självmant på ett eller annat sätt
ska lämna till den registrerade. Bestämmelserna har införts för att
det ska bli tydligare vilken information som ska lämnas.37
Sådana bestämmelser i registerförfattningar som innebär att den
information som ska lämnas till registrerade ska innehålla fler upplysningar än vad som följer av dataskyddsförordningen kan behållas
om skyldigheten avser myndigheter (se avsnitt 9.2) eller den ursprungliga behandlingen grundas på att den är nödvändig för att
fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att utföra en arbetsuppgift
av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges
myndighetsutövning (se avsnitt 9.3). Utredningen anser därför att
sådana bestämmelser bör behållas. Om bestämmelserna kräver att
informationen ska innehålla sådana upplysningar som ska lämnas
37

Se t.ex. prop. 2008/09:145 s. 363 och prop. 2007/08:126 s. 208.
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enligt dataskyddsförordningens bestämmelser om information, bör
dock dessa krav tas bort. Att bestämmelserna rensas på informationskrav innebär inte någon skillnad i sak, eftersom samma krav
gäller enligt dataskyddsförordningen. För att bestämmelserna om
information i registerförfattningarna inte ska leda till den felaktiga
slutsatsen att de reglerar all den information som behöver lämnas
självmant, bör bestämmelserna kompletteras med en upplysning
om att information även ska lämnas enligt dataskyddsförordningen.
Hänvisningen till dataskyddsförordningens bestämmelser om information bör vara av dynamisk karaktär, dvs. avse vid var tid gällande lydelse av bestämmelserna, eftersom det bara gäller en upplysning och dataskyddsförordningen är direkt tillämplig.
Information som ska lämnas på begäran (registerutdrag)
Regleringen i dataskyddsförordningen
Den registrerades rätt till tillgång regleras i artikel 15 i dataskyddsförordningen. Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom
eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Den registrerade har också rätt till viss information
om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter
som behandlingen gäller, mottagarna eller de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna lämnas ut, särskilt mottagare i
tredjeländer eller internationella organisationer, lagringstid, rätten
till rättelse, radering, begränsning av behandling och invändning
mot behandling, rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet,
varifrån uppgifterna kommer samt automatiserat beslutsfattande,
inbegripet profilering.
Den personuppgiftsansvarige ska enligt artikel 15.3 i dataskyddsförordningen förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare
kopior som den registrerade begär får den personuppgiftsansvarige
ta ut en rimlig avgift. Om den registrerade gör begäran i elektronisk
form, ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format
som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat.
Av skäl 63 till dataskyddsförordningen framgår att den registrerade
bör kunna utöva sin rätt att få tillgång med rimliga intervall.
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Enligt artikel 12.1 i dataskyddsförordningen ska informationen
tillhandahållas i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av klart och tydligt språk, i synnerhet för information som är särskilt riktad till barn. Informationen
ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form, inbegripet,
när så är lämpligt, i elektronisk form. Om den registrerade begär
det, får informationen tillhandahållas muntligt, förutsatt att den
registrerades identitet bevisats på andra sätt. I artikel 12 i dataskyddsförordningen finns även vissa andra krav som den personuppgiftsansvarige har att iaktta, bl.a. avseende den tid inom vilken
information ska lämnas till den registrerade. Där finns också en
bestämmelse om att den personuppgiftsansvarige har möjlighet att
ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå en begäran enligt artikel 15
i dataskyddsförordningen, om denna är uppenbart ogrundad eller
orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art.
Regleringen i den föreslagna dataskyddslagen
Dataskyddsutredningens förslag till undantag för uppgifter som på
grund av sekretess och tystnadsplikt inte får lämnas ut till den registrerade föreslås omfatta även information som ska lämnas på begäran enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen. Regleringen kommer alltså, om förlaget genomförs, att motsvara vad som gäller
enligt 27 § personuppgiftslagen. 38
Dataskyddsutredningen har även föreslagit att rätten till tillgång
i artikel 15 i dataskyddsförordningen inte ska gälla personuppgifter
i löpande text som inte fått sin slutliga utformning när begäran
gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. Undantaget ska inte gälla om uppgifterna har lämnats ut till tredje part
eller om de behandlas enbart för arkivändamål av allmänt intresse
eller statistiska ändamål. Undantaget ska inte heller gälla personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning, om
uppgifterna har behandlats under längre tid än ett år.39 Varken
Dataskyddsutredningen eller Forskningsdatautredningen har föreslagit något undantag avseende uppgifter som behandlas enbart för
38
39

SOU 2017:39 s. 204–206.
SOU 2017:39 s. 206–207.
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forskningsändamål.40 Bestämmelsen motsvarar i övrigt 26 § tredje
stycket personuppgiftslagen.
Skillnader i förhållande till regleringen i dataskyddsdirektivet
och personuppgiftslagen
Den registrerades rätt till tillgång till personuppgifter om sig själv
regleras i artikel 12 i dataskyddsdirektivet som har genomförts
genom 26 § personuppgiftslagen. Dessa bestämmelser innehåller
inte lika omfattande krav som dataskyddsförordningen. I förhållande
till dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen innebär dataskyddsförordningens reglering en utökad rätt till information om
lagringstid, rätten till rättelse, radering, begränsning av behandling
och invändning mot behandling, rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet samt vissa uppgifter vid överföring till tredjeland.
Bestämmelserna om när uppgifterna ska lämnas skiljer sig också
något åt. I dataskyddsförordningen anges den maximala tidsperiod
som kan accepteras innan det krävs en åtgärd av den personuppgiftsansvarige, medan det av dataskyddsdirektivet endast framgår
att informationen ska ges utan större tidsutdräkt. I personuppgiftslagen anges att information ska ges inom en månad från det att ansökan gjordes eller senast inom fyra månader, om det finns särskilda
skäl.
Hur ofta informationen ska lämnas anges på samma sätt i såväl
dataskyddsdirektivet som i dataskyddsförordningen, dvs. med rimliga intervall. I personuppgiftslagen har dock införts en skyldighet
att lämna information gratis bara en gång per kalenderår. Lagstiftaren
har alltså ansett att en gång per kalenderår utgör ett rimligt intervall
enligt dataskyddsdirektivet. Eftersom personuppgiftslagens bestämmelse kommer att upphöra att gälla i samband med att dataskyddsförordningen börjar tillämpas, är det dataskyddsförordningens bestämmelse om rimliga intervall som ska tillämpas i fortsättningen.
Bestämmelserna i dataskyddsförordningen om i vilken form
informationen ska lämnas samt vilka åtgärder som kan vidtas vid en
begäran som är ogrundad eller orimlig är nya. Personuppgiftslagen
innehåller å sin sida vissa formkrav på ansökan om registerutdrag
40

Jämför SOU 2017:39 s. 207 och SOU 2017:50 s. 222-224.
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som inte finns i dataskyddsdirektivet eller dataskyddsförordningen
– att ansökan ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige
och vara undertecknad av den sökande själv. I dataskyddsförordningen finns däremot en ny möjlighet att begära ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta den registrerades identitet.
Rätten till rättelse, radering och begränsning av behandling
Den registrerade har enligt artikel 16–19 i dataskyddsförordningen
rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling.
Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade
rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne
rättade. Det finns också en möjlighet att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, bl.a. genom att tillhandahålla ett kompletterande yttrande. Rätten till komplettering är ny i förhållande
till dataskyddsdirektivet.
Rätten till radering, också kallad rätten att bli bortglömd, följer
av artikel 17 i dataskyddsförordningen. Det finns inte någon definition av begreppet radering i dataskyddsförordningen. Det finns
inte heller något skrivet i skälen till dataskyddsförordningen om
vad som avses med begreppet. Begreppet får enligt vanligt språkbruk anses innebära samma sak som begreppet utplåning som används i dataskyddsdirektivet. Rätten till radering är dock betydligt
mer detaljerat reglerad än rätten till utplåning enligt dataskyddsdirektivet. Rättigheten är inte obegränsad. Enligt artikel 17.3 b i
dataskyddsförordningen gäller den t.ex. inte när behandling av
personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse
som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt, eller för att utföra en arbetsuppgift av allmänt
intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
Enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen har den registrerade
rätt att under vissa förutsättningar kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas, vilket har ersatt den åtgärd som enligt dataskyddsdirektivet benämns som blockering. Den registrerade har
rätt att kräva att behandlingen begränsas om han eller hon bestrider
personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna
är korrekta (artikel 18.1 a). Begränsning kan också krävas om be-
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handlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras
användning (artikel 18.1 b). Om den personuppgiftsansvarige inte
längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, kan den registrerade kräva att behandlingen begränsas om
han eller hon behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra
gällande eller försvara rättsliga anspråk (artikel 18.1 c). Slutligen
kan begränsning krävas om den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i dataskyddsförordningen i
väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl
(artikel 18.1 d). Av artikel 18.2 i dataskyddsförordningen följer att
om behandlingen har begränsats i enlighet med artikel 18.1 i dataskyddsförordningen får sådana personuppgifter, med undantag för
lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för
att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för
att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller
för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en
medlemsstat. Vidare anges i artikel 18.3 i dataskyddsförordningen
att en registrerad som har fått behandling begränsad ska underrättas
av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen av behandlingen upphör. Bestämmelserna innebär i förhållande till dataskyddsdirektivet bl.a. en ny skyldighet att på begäran bevara personuppgifter och en skyldighet att begränsa behandlingen medan det
utreds om det är korrekt att behandla uppgifterna.
Slutligen, enligt artikel 19 i dataskyddsförordningen, ska den
personuppgiftsansvarige underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse eller radering av
personuppgifter eller begränsning av behandling som skett i enlighet med artikel 16, 17.1 och 18 i dataskyddsförordningen, om inte
detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Det motsvarar i huvudsak vad som gäller enligt dataskyddsdirektivet. Den personuppgiftsansvarige ska på den registrerades
begäran dessutom informera den registrerade om dessa mottagare.
Detta är en nyhet i förhållande till dataskyddsdirektivet.
I artikel 12 i dataskyddsförordningen finns det bestämmelser
om bl.a. tidsfrister för att informera den registrerade om vad som
hänt med anledning av en begäran om en åtgärd.
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Dataskyddsdirektivets reglering av dessa rättigheter är inte alls
lika omfattande. I artikel 12 b i dataskyddsdirektivet anges endast
att medlemsstaterna ska säkerställa att varje registrerad har rätt att i
förekommande fall få sådana uppgifter som inte behandlats i enlighet
med bestämmelserna i direktivet rättade, utplånade eller blockerade,
särskilt om dessa är ofullständiga eller felaktiga. Enligt artikel 12 c i
dataskyddsdirektivet ska varje registrerad vidare ha rätt att få
genomfört att en tredje man till vilken sådana uppgifter utlämnats
underrättas om varje rättelse, utplåning eller blockering som utförts i enlighet med punkt b, om inte detta visar sig vara omöjligt
eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning.
Dataskyddsdirektivets bestämmelser har kommit till uttryck i
28 § personuppgiftslagen som anger att personuppgifter som inte
har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter
som har utfärdats med stöd av lagen, på begäran av den registrerade
snarast ska rättas, blockeras eller utplånas.
Registerförfattningar, utom sådana som reglerar registrering
som medför rättsverkningar, innehåller sällan några särskilt utformade bestämmelser om rättelse utan hänvisar i stället till personuppgiftslagens bestämmelser. När registerförfattningarna hänvisar
till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse avses även åtgärderna blockering och utplåning. Skälet till att det i registerförfattningar ofta finns en hänvisning till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse är att bestämmelserna annars inte skulle
vara tillämpliga. Detta eftersom 28 § personuppgiftslagen enligt sin
ordalydelse endast gäller personuppgifter som inte har behandlats i
enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av personuppgiftslagen. För att bestämmelserna ska
vara tillämpliga även när personuppgifter behandlats i strid med
registerförfattningar, krävs därför att de anges gälla på motsvarande
sätt vid behandling av personuppgifter enligt den aktuella författningen.
Bestämmelser i registerförfattningar med hänvisningar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse kan inte behållas när
personuppgiftslagen upphävs. Eftersom dataskyddsförordningens
bestämmelser om rättelse, radering och begränsning av behandling
är direkt tillämpliga och inte specifikt begränsade till behandling i
strid med dataskyddsförordningen, behövs det ingen hänvisning till
dessa bestämmelser. Bestämmelser i registerförfattningar med hän-
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visningar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse bör
således upphävas och inte ersättas av hänvisningar till dataskyddsförordningen.
Rätten att göra invändningar
Den registrerade ska, enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen,
av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha
rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e (allmänt intresse respektive myndighetsutövning) eller f
(intresseavvägning). Den personuppgiftsansvarige får då inte längre
behandla personuppgifterna om denne inte kan påvisa tvingande
berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter eller friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
I dataskyddsdirektivet regleras rätten att göra invändningar i
artikel 14 a. Av bestämmelsen framgår att medlemsstaterna ska
tillförsäkra den registrerade en rätt att, i de fall behandlingen sker
med stöd av grunderna allmänt intresse, myndighetsutövning eller
intresseavvägning när som helst av avgörande och berättigade skäl
som rör den registrerades personliga situation, motsätta sig behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Regleringen i
dataskyddsförordningen skiljer sig alltså från den i dataskyddsdirektivet på så sätt att det inte längre är den registrerade som ska
ha berättigade skäl, utan i stället den personuppgiftsansvarige som
ska kunna redogöra för varför behandlingen ska få äga rum.
En annan betydande skillnad mellan dataskyddsförordningen
och dataskyddsdirektivet är möjligheten att i nationell rätt reglera
undantag från rätten att motsätta sig behandlingen. Enligt dataskyddsdirektivet gäller rätten att motsätta sig behandling utom när
den nationella lagstiftningen föreskriver något annat. Några särskilda villkor för att införa sådana begränsningar i nationell rätt
ställs inte upp. Medlemsstaterna har, såsom vi tolkat dataskyddsdirektivet i Sverige, därför enkelt kunnat reglera bort rättigheten i
nationell rätt. Datalagskommittén såg inte tillräckliga skäl för att
föreslå en generell rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter; i stället har i personuppgiftslagen införts en mycket begrän-
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sad möjlighet för den registrerade att göra invändningar. Av 12 §
andra stycket personuppgiftslagen följer att en registrerad bara kan
motsätta sig sådan behandling av personuppgifter som är tillåten
enligt personuppgiftslagen om behandlingen avser ändamål som rör
direkt marknadsföring eller om behandlingen sker med stöd av
samtycke. Om behandlingen sker med stöd av samtycke, är det
dessutom enbart behandling av ytterligare personuppgifter efter att
samtycket tagits tillbaka, som den registrerade slipper. Även en del
registerförfattningar innehåller bestämmelser om att den registrerade inte har möjlighet att motsätta sig sådan behandling som är
tillåten enligt författningen.
Dataskyddsförordningen möjliggör i likhet med dataskyddsdirektivet nationella undantag från rätten att invända mot behandling, men endast under de förutsättningar som anges i artikel 23.1
(se avsnitt 9.15.2). Medlemsstaterna kan således inte längre genom
generella bestämmelser begränsa rätten att invända mot behandling.
Eventuella nationella begränsningar måste i stället utgå från avvägningar i fråga om nödvändighet och proportionalitet samt grunda
sig på något av de mål som anges i artikel 23.1 i dataskyddsförordningen.
Automatiserat och individuellt beslutsfattande
I artikel 22 i dataskyddsförordningen finns det bestämmelser om
automatiserat beslutsfattande. Huvudregeln enligt artikel 22.1 i
dataskyddsförordningen är att den registrerade ska ha rätt att inte
bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad
behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för
honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar
honom eller henne. Enligt skäl 71 till dataskyddsförordningen kan
det röra sig om t.ex. ”ett automatiserat avslag på en kreditansökan
online eller e-rekrytering utan personlig kontakt”. Profilering definieras i artikel 4.4 i dataskyddsförordningen som ”varje form av
automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa
personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper
hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga
denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation,
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hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar”.
I dataskyddsdirektivet finns motsvarande bestämmelser om
automatiserade beslut; där kallade databehandlade beslut. Av artikel 15.1 i dataskyddsdirektivet framgår att medlemsstaterna ska ge
varje person rätten att inte bli föremål för ett beslut som har rättsliga följder för honom eller som märkbart påverkar honom och
som enbart grundas på automatisk behandling av uppgifter som är
avsedda att bedöma vissa personliga egenskaper hos honom, exempelvis hans arbetsprestationer, kreditvärdighet, pålitlighet och uppträdande.
Det framgår inte tydligt om det finns en skillnad i tillämpningsområdet mellan artikel 22.1 i dataskyddsförordningen och artikel 15.1 i dataskyddsdirektivet. Artikel 15.1 i dataskyddsdirektivet
omfattar enbart beslut som grundas på profilering medan formuleringen ”beslut som enbart grundas på automatiserad behandling,
inbegripet profilering,” i artikel 22.1 i dataskyddsförordningen kan
tolkas som att artikeln omfattar även andra beslut än sådana som
grundas enbart på profilering. Även skäl 71 till dataskyddsförordningen är otydligt i fråga om vad som avses. I den uppräkning av
rättigheter som kan begränsas enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen som finns i skäl 73 nämns däremot endast profileringsbaserade beslut. Detta tyder på att det bara är beslut grundade enbart på
profilering som avses i artikel 22.1 i dataskyddsförordningen. Även
kommissionens förslag till dataskyddsförordning (artikel 20) gällde
endast åtgärder på grundval av profilering och frågans hantering
därefter antyder inte att någon förändring i förhållande till dataskyddsdirektivet är avsedd. Utredningen utgår därför från att artikel 22.1 i dataskyddsförordningen omfattar bara sådana beslut som
grundas enbart på automatiserad behandling som inkluderar profilering.
Från huvudregeln att den registrerade ska ha rätt att inte bli
föremål för automatiserat beslutsfattande finns enligt artikel 22.2 i
dataskyddsförordningen flera undantag. Artikel 22.1 i dataskyddsförordningen ska inte tillämpas om beslutet är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den
personuppgiftsansvarige, om beslutet tillåts enligt unionsrätten
eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för
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den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen,
eller om beslutet grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke. I de fall det är tillåtet att fatta automatiserade beslut med
anledning av ett avtal eller med stöd av samtycke, ska den personuppgiftsansvarige enligt artikel 22.3 i dataskyddsförordningen genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa den registrerades rättigheter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet. Beslut får enligt artikel 22.4 i
dataskyddsförordningen grunda sig på känsliga personuppgifter
endast om behandlingen sker med stöd av artikel 9.2 a (samtycke)
eller g (viktigt allmänt intresse) och lämpliga åtgärder som ska
skydda den registrerades berättigade intressen har vidtagits.
Lämpliga skyddsåtgärder bör enligt skäl 71 till dataskyddsförordningen inkludera specifik information till den registrerade och
rätt till mänskligt ingripande, att framföra sina synpunkter, att erhålla en förklaring till det beslut som fattas efter sådan bedömning
och att överklaga beslutet. Vidare anges i skäl 71 ytterligare åtgärder för att skydda den registrerade:
I syfte att sörja för rättvis och transparent behandling med avseende på
den registrerade, med beaktande av omständigheterna och det sammanhang i vilket personuppgifterna behandlas, bör den personuppgiftsansvarige använda adekvata matematiska eller statistiska förfaranden för profilering, genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder
som framför allt säkerställer att faktorer som kan medföra felaktigheter i personuppgifter korrigeras och att risken för fel minimeras
samt säkra personuppgifterna på sådant sätt att man beaktar potentiella
risker för den registrerades intressen och rättigheter och förhindrar
bland annat diskriminerande effekter för fysiska personer, på grund av
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller övertygelse,
medlemskap i fackföreningar, genetisk status eller hälsostatus eller
sexuell läggning, eller som leder till åtgärder som får sådana effekter.

Även i dataskyddsdirektivet finns undantag från huvudregeln. En
person får enligt artikel 15.2 i dataskyddsdirektivet trots allt bli
föremål för ett sådant beslut som avses i artikel 15.1 om beslutet
fattas som ett led i ingåendet eller fullgörandet av ett avtal eller
tillåts i lagstiftning som innehåller bestämmelser till skydd för den
registrerades berättigade intressen. I fråga om avtal krävs också att
den registrerades begäran om ingående eller fullgörande av avtalet
har bifallits eller att det vidtas lämpliga åtgärder för att skydda hans
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berättigade intressen, exempelvis möjligheten för honom att göra
sin uppfattning gällande.
Att ett beslut enligt dataskyddsförordningen kan fattas automatiserat med stöd av samtycke från den registrerade är således en
nyhet i förhållande till dataskyddsdirektivet. Begränsningen i fråga
om känsliga personuppgifter är också ny i förhållande till dataskyddsdirektivet.
Dataskyddsdirektivets bestämmelser har kommit till uttryck i
29 § personuppgiftslagen, där det anges att om ett beslut som har
rättsliga följder för en fysisk person eller annars har märkbara
verkningar för den fysiska personen, grundas enbart på automatiserad behandling av sådana personuppgifter som är avsedda att bedöma egenskaper hos personen, ska den som berörs av beslutet ha
möjlighet att på begäran få beslutet omprövat av någon person. Var
och en som varit föremål för ett sådant beslut har enligt paragrafens
andra stycke rätt att på ansökan få information från den personuppgiftsansvarige om vad som har styrt den automatiserade behandling som lett fram till beslutet.
I den mån det inom Socialdepartementets verksamhetsområde
förekommer beslut som grundas enbart på automatiserad behandling och inkluderar profilering, krävs det att något av de undantag
som anges i artikel 22.2 i dataskyddsförordningen är tillämpligt.
Vanligare är dock att beslut fattas genom automatiserad behandling
utan att det inkluderar profilering. Sådana beslut omfattas enligt
utredningens tolkning inte av artikel 22 i dataskyddsförordningen
och dataskyddsförordningen ställer inte heller i övrigt några krav
på att sådant beslutsfattande regleras särskilt. Då krävs endast att
behandlingen av personuppgifter som sådan är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning.
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Begränsningar av rättigheter

Utredningens bedömning: En begränsning av de nya rättigheterna för registrerade bör övervägas bara om en ny rättighet kan
anses alldeles särskilt betungande för en specifik verksamhet.
Bestämmelser i registerförfattningar om begränsningar av andra
rättigheter för registrerade än rätten att göra invändningar kan
och bör behållas.
Bestämmelser i registerförfattningar om begränsningar av
den registrerades rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i
dataskyddsförordningen kan och bör behållas om de efter en
prövning i varje enskilt fall bedöms tillåtna enligt artikel 23.1.

Möjlighet till undantag
Enligt artikel 23.1 i dataskyddsförordningen ska det vara möjligt att
i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt införa en lagstiftningsåtgärd som begränsar tillämpningsområdet för de skyldigheter och rättigheter som föreskrivs i artikel 12–22 och 34, samt
artikel 5 i den mån dess bestämmelser motsvarar de rättigheter och
skyldigheter som fastställs i artikel 12–22, om en sådan begränsning
sker med respekt för andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna och utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa olika uppräknade intressen.
De uppräknade intressena i artikel 23.1 i dataskyddsförordningen innefattar bl.a.
• unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt
intresse, särskilt ett av unionens eller en medlemsstats viktiga
ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budgeteller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet (e),
• förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring
av överträdelser av etiska regler som gäller för lagreglerade
yrken (g),
• en tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktion som, även i
enstaka fall, har samband med myndighetsutövning i fall som
nämns i artikel 23.1 a–e och g (h), och
276

SOU 2017:66

Allmänt om befintliga bestämmelser

• skydd av den registrerade eller andras rättigheter och friheter (i).
En begränsning enligt artikel 23.1 i dataskyddsförordningen måste
dock uppfylla vissa krav. Enligt artikel 23.2 i dataskyddsförordningen ska en lagstiftningsåtgärd som begränsar rättigheter och
skyldigheter som följer av dataskyddsförordningen innehålla specifika bestämmelser åtminstone, när så är relevant, avseende ändamålen med behandlingen eller kategorierna av behandling, kategorierna av personuppgifter, omfattningen av de införda begränsningarna, skyddsåtgärder för att förhindra missbruk eller olaglig tillgång
eller överföring, specificeringen av den personuppgiftsansvarige
eller kategorierna av personuppgiftsansvariga, lagringstiden samt
tillämpliga skyddsåtgärder med beaktande av behandlingens art,
omfattning och ändamål eller kategorierna av behandling, riskerna
för de registrerades rättigheter och friheter, och de registrerades
rätt att bli informerade om begränsningen, såvida detta inte kan
inverka menligt på begränsningen. Det framstår som något oklart
vad de sista två kraven egentligen avser. När är det relevant med
specifika bestämmelser om riskerna för de registrerades rättigheter
och friheter och ska de innehålla en uppräkning av dessa risker eller
något annat? Kravet på bestämmelser om information om begränsningen lär knappast ha någon relevans när själva begränsningen
innebär att den registrerade inte automatiskt får information när
behandlingen inleds.
En liknande bestämmelse om möjlighet till begränsning av omfattningen av skyldigheter och rättigheter finns i artikel 13 i dataskyddsdirektivet. I den bestämmelsen anges i och för sig inte något
om att begränsningen ska ske med respekt för andemeningen i de
grundläggande rättigheterna och friheterna eller att åtgärden ska
vara proportionell i ett demokratiskt samhälle. Det får dock förutsättas att begränsningar av den personuppgiftsansvariges skyldigheter inte heller enligt dataskyddsdirektivet får göras i strid mot
grundläggande rättigheter och friheter eller vara oproportionella.
Europakonventionen nämns också i skäl 1 till dataskyddsdirektivet.
Av Europarådets dataskyddskonvention följer vidare att lagstadgade
begränsningar måste vara en nödvändig åtgärd i ett demokratiskt
samhälle.
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En större skillnad mellan dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet är att uppräkningen av de intressen som en begränsning måste syfta till att säkerställa har utökats i dataskyddsförordningen. Dessutom har vissa av de befintliga intressena formulerats om. Artikel 13.1 e i dataskyddsdirektivet omfattar endast
viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, medan artikel 23.1 e i
dataskyddsförordningen även tar upp andra viktiga mål av generellt
allmänt intresse. Uppräkningen i den punkten är inte heller längre
uttömmande utan även andra mål kan omfattas. Samtidigt har ordalydelsen i punkten e ändrats från att en begränsning ska vara nödvändig med hänsyn till ett viktigt (ekonomiskt eller finansiellt)
intresse till ett viktigt mål av generellt allmänt intresse. I avsaknad
av ytterligare tolkningsdata går det, som anges i avsnitt 9.8.1, inte
att dra några säkra slutsatser om detta innebär att det krävs något
annat än vad som följer av begreppet allmänt intresse som används i
t.ex. artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Utredningen bedömer
att utrymmet för begränsningar enligt artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen i vart fall är större än enligt motsvarande reglering i
dataskyddsdirektivet, eftersom bestämmelsen inte längre enbart
omfattar ekonomiska och finansiella intressen.
I artikel 23.1 g i dataskyddsförordningen har, i förhållande till
dataskyddsdirektivet när det gäller överträdelser av etiska regler,
förhindrande och utredning av överträdelser lagts till medan undersökning tagits bort. Det är utredningens bedömning att begreppen
utredning och undersökning har samma innebörd. Tillägget av
förhindrande av överträdelser innebär en utökning i förhållande till
dataskyddsdirektivet.
När det gäller tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktioner
som nämns i artikel 23.1 h i dataskyddsförordningen har dataskyddsdirektivets formulering att bestämmelsen gäller även om
funktionen är av övergående karaktär bytts ut mot formuleringen
även i enstaka fall. Utredningen bedömer, i avsaknad av klargörande skäl, att någon ändring i sak inte är avsedd.
Formuleringen i artikel 23.1 i i dataskyddsförordningen är densamma som i dataskyddsdirektivet.
Möjligheterna att begränsa den registrerades rättigheter, när det
gäller de intressen som är aktuella inom Socialdepartementets verksamhetsområde, är alltså desamma för vissa av punkterna medan de
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för andra punkter är något utökade jämfört med vad som gäller
enligt dataskyddsdirektivet.
Kravet i dataskyddsförordningen på att lagstiftningsåtgärder
med begränsningar ska, när det är relevant, innehålla specifika bestämmelser i vissa uppräknade avseenden saknar motsvarighet i
dataskyddsdirektivet.
Dataskyddsutredningen har, som framgått av avsnitt 9.15.1, föreslagit vissa generella undantag avseende rätten till information och
rätten till tillgång till personuppgifter. Regeringen ska dessutom
enligt förslaget till 5 kap. 3 § dataskyddslagen få meddela närmare
föreskrifter om ytterligare begränsningar av vissa rättigheter och
skyldigheter enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen.41
Allmänna utgångspunkter för undantag
Som framgått får den registrerade vissa nya rättigheter med dataskyddsförordningen. De nya rättigheterna för registrerade förhindrar inte den behandling som får ske enligt registerförfattningarna.
Däremot uppställs nya administrativa krav på de personuppgiftsansvariga. Det är utredningens övergripande bedömning att dessa
nya krav normalt sett inte kan anses så betungande att det med fog
kan sägas vara nödvändigt och proportionerligt att begränsa dem
ens vid behandling av personuppgifter som rör viktiga mål av generellt allmänt intresse. Utredningens utgångspunkt är därför att det
inte bör finnas begränsningar i registerförfattningarna som innebär
att de registrerade inte får mera rättigheter än i dag trots att nya
rättigheter följer av dataskyddsförordningen. När det gäller dataskyddsförordningens reglering av information, tillgång, rättelse,
radering och begränsning av behandling har det inte framkommit
att det skulle innebära några beaktansvärda svårigheter för personuppgiftsansvariga att uppfylla de fåtaliga nyheter som dataskyddsförordningen innebär. Dataskyddsförordningens reglering bör därför
som utgångspunkt gälla. Om däremot ett nytt krav kan anses
alldeles särskilt betungande för en specifik verksamhet, bör en
begränsning av de nya rättigheterna övervägas.

41
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Det förekommer bestämmelser i registerförfattningar som begränsar de rättigheter som registrerade har i dag enligt dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. Det kan gälla t.ex. en begränsning av rätten till registerutdrag eller en bestämmelse om att behandling som är tillåten enligt författningen får utföras även om
den registrerade motsätter sig den, dvs. en begränsning av rätten att
göra invändningar. Utredningen börjar med att bedöma andra befintliga begränsningar än sådana som begränsar rätten att göra invändningar.
De krav på själva begränsningen – syftet med begränsningen,
nödvändig och proportionell åtgärd och respekt för andemeningen
i de grundläggande rättigheterna – som gäller enligt dataskyddsförordningen är som framgått i vart fall inte snävare än enligt dataskyddsdirektivet. De bedömningar som gjorts när begränsningarna
infördes bör godtas. Det är därför utredningens bedömning att de
bestämmelser i registerförfattningar som begränsar registrerades
rättigheter i förhållande till de som finns enligt dataskyddsförordningen, utom såvitt avser rätten till invändningar, i och för sig är
tillåtna.
När det gäller begränsningar i registerförfattningar av rätten att
göra invändningar gör utredningen följande överväganden. Det har
ansetts att en begränsning av rätten att göra invändningar enligt
dataskyddsdirektivet bara förutsätter att det finns en författningsbestämmelse om det. Bestämmelser i registerförfattningar om en
sådan begränsning har därför normalt inte föregåtts av en sådan
prövning som den som måste göras enligt artikel 23.1 i dataskyddsförordningen. Det innebär att utredningen i fråga om sådana bestämmelser bör göra en sådan prövning. Det behöver förstås bara
göras i de fall det enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen finns
en rätt till invändningar, dvs. när den reglerade behandlingen grundar sig på att den är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av
allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges
myndighetsutövning eller klarar en intresseavvägning.
Det kan tilläggas att det är utredningens uppfattning att registerförfattningar, som innehåller en begränsning av den registrerades
rätt att göra invändningar, normalt reglerar behandling av personuppgifter som rör sådana viktiga mål av generellt allmänt intresse
som avses i artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen.
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Ett nytt krav för begränsningar enligt dataskyddsförordningen
(artikel 23.2) är att lagstiftningsåtgärden, när det är relevant, också
ska innehålla specifika bestämmelser i vissa uppräknade avseenden,
nämligen ändamålen med behandlingen eller kategorierna av behandling, kategorierna av personuppgifter, omfattningen av de införda begränsningarna, skyddsåtgärder för att förhindra missbruk
eller olaglig tillgång eller överföring, specificeringen av den personuppgiftsansvarige eller kategorierna av personuppgiftsansvariga,
lagringstiden samt tillämpliga skyddsåtgärder med beaktande av behandlingens art, omfattning och ändamål eller kategorierna av behandling, riskerna för de registrerades rättigheter och friheter, och
de registrerades rätt att bli informerade om begränsningen, såvida
detta inte kan inverka menligt på begränsningen.
Registerförfattningar med begränsningar innehåller regelmässigt
också bestämmelser i de allra flesta avseenden som räknas upp i
artikel 23.2 i dataskyddsförordningen. Sådana registerförfattningar
har införts efter noggranna överväganden av vilka bestämmelser,
utöver de som finns i personuppgiftslagen, som är relevanta i sammanhanget. Det är därför utredningens bedömning att det nya kravet
på specifika bestämmelser utan vidare analys från utredningens sida
kan anses uppfyllt i fråga om befintliga begränsningar.

9.16

Säkerhetsåtgärder

9.16.1

Den generella regleringen
om säkerhetsåtgärder/skyddsåtgärder

Av artikel 6.1 c i dataskyddsdirektivet framgår att behandlade personuppgifter ska vara adekvata och relevanta och att de inte får omfatta
mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka
de har samlats in och för vilka de senare behandlas. Artikeln har
kommit till uttryck i 9 § e och f personuppgiftslagen. Samma princip
finns i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen (principen om uppgiftsminimering). Där anges att personuppgifter ska vara adekvata,
relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för
vilka de behandlas.
En annan grundläggande princip enligt dataskyddsförordningen
är att den personuppgiftsansvarige enligt artikel 5.1 f ska vidta åtgärder som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna,
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inbegripet bl.a. skydd mot obehörig eller otillåten behandling, med
användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder
(principen om integritet och konfidentialitet).
En allmän bestämmelse om den personuppgiftsansvariges ansvar
finns i artikel 24 i dataskyddsförordningen. Av den följer att den
personuppgiftsansvarige, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande
sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och
friheter, ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i
enlighet med dataskyddsförordningen. Dessa åtgärder ska ses över
och uppdateras vid behov. Vidare anges att om det står i proportion
till behandlingen, ska åtgärderna omfatta den personuppgiftsansvariges genomförande av lämpliga strategier för dataskydd.
En precisering av det nämnda ansvaret finns i artikel 25 i dataskyddsförordningen som handlar om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Enligt den artikeln ska den personuppgiftsansvarige, med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnader och behandlingens art, omfattning, sammanhang
och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och
allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter, genomföra
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, såsom pseudonymisering. Åtgärderna ska vara utformade för ett effektivt genomförande av dataskyddsprinciper, såsom uppgiftsminimering, och för
integrering av de nödvändiga skyddsåtgärderna i behandlingen, så
att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls och den registrerades
rättigheter skyddas. Åtgärderna ska vidtas både vid fastställandet av
vilka medel behandlingen utförs med och vid själva behandlingen.
Enligt artikel 29 i dataskyddsförordningen gäller att personuppgiftsbiträdet och personer som utför arbete under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende, och som
får tillgång till personuppgifter, endast får behandla dessa på instruktion från den personuppgiftsansvarige, såvida han eller hon
inte är skyldig att göra det enligt unionsrätten eller medlemsstaternas
nationella rätt.
Vidare finns i artikel 32 i dataskyddsförordningen en bestämmelse som preciserar de säkerhetsåtgärder som bör vidtas enligt
artikel 25 i dataskyddsförordningen. De åtgärder som ska vidtas
ska, när det är lämpligt, inbegripa pseudonymisering och krypter-
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ing av personuppgifter, förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna, förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid en fysisk
eller teknisk incident, ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet. Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de
risker som behandlingen medför, i synnerhet från oavsiktlig eller
olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande
av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts,
lagrats eller på annat sätt behandlats. Anslutning till en godkänd
uppförandekod som avses i artikel 40 i dataskyddsförordningen
eller en godkänd certifieringsmekanism som avses i artikel 42 i
dataskyddsförordningen får användas för att visa att kraven följs.
Åtgärder ska vidare vidtas för att säkerställa att varje fysisk person
som utför arbete under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende, och som får tillgång till personuppgifter, endast behandlar dessa på instruktion från den personuppgiftsansvarige, om inte unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ålägger honom eller henne att göra det. Skyldigheterna
enligt artikel 32 i dataskyddsförordningen gäller inte bara den personuppgiftsansvarige utan även personuppgiftsbiträdet.
Även enligt dataskyddsdirektivet gäller att den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder
för att skydda personuppgifter. Enligt artikel 17 i dataskyddsdirektivet ska sådana åtgärder vidtas för att skydda personuppgifter mot
bl.a. otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna,
särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett
nätverk. Av artikel 16 i dataskyddsdirektivet framgår att den som
får tillgång till personuppgifter med anledning av sitt arbete, får
behandla uppgifterna endast enligt instruktion från den registeransvarige, om han inte är skyldig att göra det enligt lag. Bestämmelserna har kommit till uttryck i 30 och 31 §§ personuppgiftslagen.
Att integritet och konfidentialitet finns med bland de allmänna
principerna i artikel 5 i dataskyddsförordningen är en nyhet i förhållande till dataskyddsdirektivet. Bestämmelserna om säkerhet i
dataskyddsdirektivet har liknande innehåll som de i dataskyddsförordningen men är mer allmänt hållna. Exempelvis räknas de
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säkerhetsåtgärder som bör övervägas inte upp i dataskyddsdirektivet.
En annan nyhet i dataskyddsförordningen är att även personuppgiftsbiträden har ett uttryckligt ansvar för att säkerhetsåtgärder
vidtas.
Av artikel 89.1 i dataskyddsförordningen framgår att behandling
för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder för den registrerades rättigheter och friheter.
Skyddsåtgärderna ska säkerställa att tekniska och organisatoriska
åtgärder har införts för att se till att särskilt principen om uppgiftsminimering iakttas. Åtgärderna får inbegripa pseudonymisering,
under förutsättning att dessa ändamål kan uppfyllas på det sättet.
När dessa ändamål kan uppfyllas genom vidare behandling av uppgifter som inte medger eller inte längre medger identifiering av de
registrerade ska ändamålen uppfyllas på det sättet. Artikel 89.1 i
dataskyddsförordningen kan alltså sägas precisera de mer allmänna
bestämmelserna om skyddsåtgärder som nämnts ovan, bl.a. genom
att ange att den personuppgiftsansvarige i första hand ska överväga
om det är möjligt att behandla sådana uppgifter som inte medger
identifiering av de registrerade. Enligt utredningens bedömning får
detta dock anses följa redan av den grundläggande principen om
uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen samt
de allmänna bestämmelserna om säkerhet.
I dataskyddsdirektivet är formuleringen angående skyddsåtgärder
för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål något annorlunda. I artikel 6.1 b i dataskyddsdirektivet anges att senare behandling för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål förutsätter
att medlemsstaterna beslutar om lämpliga skyddsåtgärder. Skyldigheten för den personuppgiftsansvarige att iaktta principen om
uppgiftsminimering och vidta säkerhetsåtgärder följer dock av de
allmänna bestämmelserna i dataskyddsdirektivet. Det är därför
utredningens bedömning att regleringen i dataskyddsförordningen
motsvarar den som finns i dataskyddsdirektivet (för bedömning
avseende ändrad formulering av ändamålen se avsnitt 9.17.2).
Utan att den personuppgiftsansvariges eget ansvar för att vidta
lämpliga åtgärder för den skull upphör, kan mer specifika krav fastställas i den nationella lagstiftningen med stöd av artikel 6.2 och 6.3
i dataskyddsförordningen (se avsnitt 9.3). Myndigheter kan vidare
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utan hinder av dataskyddsförordningen åläggas krav på säkerhetsåtgärder (se avsnitt 9.2).
För behandling av känsliga personuppgifter med stöd av artikel 9.1 g, i eller j i dataskyddsförordningen gäller att nationell lagstiftning ska innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda
åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen. Motsvarande krav gäller enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen för nationell lagstiftning som tillåter behandling av uppgifter om lagöverträdelser utan kontroll av en myndighet (se avsnitt 9.12). Även i artikel 87 i dataskyddsförordningen
talas det om lämpliga skyddsåtgärder i fråga om behandling av ett
nationellt identifikationsnummer eller något annat vedertaget sätt
för identifiering (se avsnitt 9.13). Nationell lagstiftning om skyddsåtgärder kan vidare vara nödvändig för att en begränsning av den
registrerades rättigheter ska få göras (se avsnitt 9.15.2). Olika skyddsåtgärder är således inte bara något som kan framgå av nationell rätt,
utan även något som i vissa fall måste fastställas i nationell rätt.
9.16.2

Bestämmelser om säkerhetsåtgärder
i registerförfattningar

Utredningens bedömning: Bestämmelser i registerförfattningar
om säkerhetsåtgärder behöver inte ändras. I fråga om enskildas
behandling gäller det under förutsättning att den ursprungliga
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen eller om behandlingen av uppgifterna grundar sig på
artikel 9.2 g, i eller j eller artikel 10 i dataskyddsförordningen.
I registerförfattningar finns det ofta bestämmelser om vad som kan
betecknas som säkerhetsåtgärder (eller skyddsåtgärder).
Här kan följande nämnas som exempel:
• Bestämmelser om en databas som reglerar vilka personuppgifter
som får göras mera allmänt tillgängliga i den aktuella verksamheten.
• Bestämmelser om tilldelning och begränsning av behörighet
samt loggkontroll.
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• Bestämmelser om hur och under vilka förutsättningar elektroniskt utlämnande av behandlade personuppgifter får ske.
• Bestämmelser om sökbegränsningar.
• Bestämmelser om kryptering och pseudonymisering.
• Bestämmelser om samtycke som krav för en viss åtgärd.
En databas som används gemensamt i verksamheten
För vissa verksamheter har man valt att i registerförfattning knyta
särskilda regler till viss behandling av personuppgifter som anses
särskilt integritetskänslig. Exempelvis bedöms sådan behandling av
personuppgifter, som innebär att fler än ett fåtal personer har såväl
tillgång till som möjlighet att bearbeta eller förfoga över uppgifterna på annat sätt, typiskt sett mer integritetskänslig än vad som är
fallet när endast någon enstaka person förfogar över uppgifterna.42
För att avgränsa vilka personuppgifter som berörs, används ofta ett
databasbegrepp. Begreppet används i juridisk mening och ansluter
inte nödvändigtvis till tekniska avgränsningar eller behörighetstilldelningar.
En avgränsning av vilka personuppgifter som får behandlas i en
viss databas är ett förtydligande och en tillämpning av vad som gäller
enligt den grundläggande principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen. Samma princip, uttryckt på i
sak samma sätt, finns i artikel 6.1 b i dataskyddsdirektivet.
Behörighetsbegränsningar och loggkontroll
Bestämmelser i registerförfattningar om begränsningar av användares åtkomst till personuppgifter samt om uppföljning av åtkomsten är tänkta att innebära en konkretisering av personuppgiftslagens bestämmelser om säkerhet. Genom att användare endast får
tillgång till sådana personuppgifter som han eller hon exempelvis
har behov av i sitt arbete, kan risken för otillåten behandling av personuppgifter förbyggas eller åtminstone minskas. Loggkontroller
42

Prop. 2002/03:135 s. 47 ff.
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medger uppföljning av användarnas behandling av personuppgifter
och syftar till att upptäcka situationer då personuppgifter behandlats på ett otillåtet sätt.
Styrning av tilldelning och begränsning av behörigheter är sådana
tekniska och organisatoriska åtgärder som den personuppgiftsansvarige ska vidta på eget initiativ enligt dataskyddsförordningen.
Utan att den personuppgiftsansvariges eget ansvar för att vidta
lämpliga åtgärder för den skull upphör, kan mer specifika krav även
fastställas i den nationella lagstiftningen med stöd av artikel 6.2 och
6.3 i dataskyddsförordningen.
Logguppföljning medför i sig vissa särskilda integritetsrisker
som bör beaktas. Om uppföljning sker av anställdas åtgärder i ett
ärendehanteringssystem, kan exempelvis personuppgifter avseende
såväl enskilda, vars uppgifter finns i ett ärende, som de anställda
komma att behandlas. Det får förutsättas att en bedömning av dessa
integritetsrisker i förhållande till eventuella integritetsvinster har
gjorts innan befintliga bestämmelser om logguppföljning har införts
i registerförfattningar.
Direktåtkomst och utlämnande på medium
för automatiserad behandling
Utlämnande genom direktåtkomst och utlämnande på medium för
automatiserad behandling utgör olika former av behandling av personuppgifter och regleras ofta i registerförfattningar. I dataskyddsförordningen, dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen finns
det inga särskilda bestämmelser som direkt rör dessa former av
behandling/utlämnande43 utan det krävs – i likhet med vad som
gäller för all behandling av personuppgifter – att behandlingen uppfyller tillämpliga grundläggande krav i artikel 5 i dataskyddsförordningen och har lagligt stöd enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen. Det krävs också att säkerhetsåtgärder enligt artikel 24.1
och 32 i dataskyddsförordningen är vidtagna. Om utlämnandet
avser känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser,
43

I skäl 31 till dataskyddsförordningen finns det dock vissa uttalanden om offentliga myndigheters begäranden om att uppgifter ska lämnas ut och om att register kopplas samman, som
inte verkar ha direkt stöd i artiklarna i dataskyddsförordningen. Jämför eSam, Elektroniskt
informationsutbyte – en vägledning för utlämnande i elektroniskt form, s. 22 f.
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krävs i tillämpliga fall stöd enligt artikel 9 respektive artikel 10 i
dataskyddsförordningen. Motsvarande gäller enligt dataskyddsdirektivet.
Om utlämnandet i sig är tillåtet enligt dataskyddsförordningen,
får det således ske på vilket sätt som helst så länge föreskrivna
säkerhetsåtgärder vidtas. Artikel 24.1 och 32 i dataskyddsförordningen om säkerhetsåtgärder, som har sin motsvarighet i artikel 16
och 17 i dataskyddsdirektivet, kommer att vara direkt tillämpliga.
Sökbegränsningar
Varken dataskyddsförordningen, dataskyddsdirektivet eller personuppgiftslagen innehåller några bestämmelser som särskilt tar sikte
på sökning. Sökning och sammanställning av personuppgifter är
dock en form av behandling av personuppgifter som omfattas av
dataskyddsregleringen. Det innebär bl.a. att en sökning måste vara
förenlig med angivna ändamål för att vara tillåten.
I många registerförfattningar finns sökbegränsningar som framför allt tar sikte på användningen av känsliga personuppgifter och
uppgifter om lagöverträdelser som sökbegrepp. Anledningen är att
användningen av dessa uppgifter som sökbegrepp kan leda till att
det går att skapa mycket integritetskänsliga sammanställningar med
personer som har vissa egenskaper. Sökbegränsningarna inskränker
också allmänhetens möjligheter att ta del av sammanställningen
(2 kap. 3 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen). Att förbjuda
användning av t.ex. känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser som sökbegrepp utgör en säkerhetsåtgärd/skyddsåtgärd i dataskyddsförordningens mening.
Kryptering och pseudonymisering
Kryptering och pseudonymisering är åtgärder som tillgodoser principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen eftersom sådana åtgärder innebär att den personuppgiftsansvarige inte behandlar fler direkt identifierande personuppgifter
än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Krav
på kryptering och pseudonymisering uppfyller också villkoren i
principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 f i data-
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skyddsförordningen som anger att personuppgifter ska behandlas
på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för uppgifterna med användning av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Kryptering och pseudonymisering utgör sådana säkerhetsåtgärder som
nämns i artikel 32 i dataskyddsförordningen och som ska vidtas i
den mån det är lämpligt.
Samtycke
Det förekommer bestämmelser i registerförfattningar om att en
viss åtgärd, t.ex. direktåtkomst eller utlämnande på medium för
automatiserad behandling, med personuppgifter som behandlas
med stöd av annan rättslig grund än samtycke bara får utföras med
den registrerades samtycke. En sådan bestämmelse kan enligt utredningen anses utgöra en integritetshöjande åtgärd, dvs. en slags
skyddsåtgärd.44 Eftersom registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde gäller utöver personuppgiftslagen,
måste samtycket uppfylla det som anges i definitionen av samtycke
i 3 § personuppgiftslagen, som genomför definitionen av samtycke
i artikel 2 h i dataskyddsdirektivet.
Enligt definitionen i artikel 4.11 i dataskyddsförordningen ska
samtycket vara frivilligt, specifikt, informerat och utgöra en otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom
ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar
den aktuella behandlingen av personuppgifter som rör honom eller
henne. Definitionen av samtycke i artikel 4.11 i dataskyddsförordningen motsvarar i allt väsentligt den som finns i artikel 2 h i dataskyddsdirektivet. Eftersom själva definitionen av vad som utgör ett
giltigt samtycke inte har ändrats i sak i dataskyddsförordningen,
bedömer utredningen att någon ytterligare analys av lämpligheten
av att uppställa ett krav på samtycke för att en viss åtgärd, såsom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, ska få utföras
inte behöver göras i de fall sådana bestämmelser finns i befintliga
registerförfattningar. Dataskyddsförordningens definition av samtycke föranleder således inte i sig att denna typ av integritetshöjande
åtgärder behöver ändras.
44

Jämför Ds 2016:44 s. 224 ff.
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I artikel 7 och artikel 8 i dataskyddsförordningen, om barns
samtycke avseende informationssamhällets tjänster, finns vissa
kompletterande bestämmelser om samtycke, som inte har någon
uttrycklig motsvarighet i dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. Dessutom har frågan om samtycke utvecklats i skäl 43 till
dataskyddsförordningen på ett sätt som saknar motsvarighet i dataskyddsdirektivet. Det kan alltså inte uteslutas att kraven på samtycke i vissa situationer har skärpts något i förhållande till vad som
anses gälla i dag. När registerförfattningarna, sedan dataskyddsförordningen börjat tillämpas, kommer att komplettera dataskyddsförordningen i stället för att gälla utöver personuppgiftslagen,
kommer regleringen av samtycke som finns i dataskyddsförordningen att gälla även för de samtycken i registerförfattningarna
som utgör integritetshöjande åtgärder.
Det finns dock inte något krav enligt dataskyddsförordningen
på att sådana samtycken som i registerförfattningar har föreskrivits
såsom en integritetshöjande åtgärd och inte som en rättslig grund
för att över huvud taget få behandla personuppgifter ska omfattas
av de eventuellt skärpta kraven på samtycke. Utredningen har därför övervägt att använda ett annat begrepp, exempelvis godkännande, för ett sådant samtycke som utgör en form av skyddsåtgärd.
På så sätt skulle inte de eventuellt skärpta kraven i dataskyddsförordningen gälla för samtycken som utgör integritetshöjande åtgärder.
Utredningen ser dock flera nackdelar med att införa ett nytt begrepp. Samtycke är ett inarbetat begrepp och används för att uttrycka integritetshöjande åtgärder i flera andra registerförfattningar
än de som utredningen har sett över.45 Om samtycke ersätts med
något annat begrepp, blir det otydligt om bestämmelsen om återkallelse av samtycke i artikel 7.3 i dataskyddsförordningen gäller.
I lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. finns hänvisningar till andra bestämmelser om samtycke, varför en ändring av
samtyckesbegreppet inte bedöms vara lämplig i den författningen.
Sammantaget gör utredningen därför bedömningen att det, i vart
fall inte inom ramen för den översyn som nu görs, är lämpligt att
ersätta begreppet samtycke, när det avser en integritetshöjande
45

Bestämmelser om samtycke som krav för en viss åtgärd finns bl.a. i 10 § studiestödsdatalagen (2009:287), 9 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
och 6 § lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.
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åtgärd, med något annat begrepp. Det innebär att de eventuellt
skärpta kraven på samtycke enligt dataskyddsförordningen gäller
även när samtycket används som en integritetshöjande åtgärd. Det
bedöms dock inte hindra sådana åtgärder som behöver utföras,
eftersom åtgärderna redan i dag är beroende av den registrerades
inställning till dem. Därför bör det inte heller komma i fråga att ta
bort bestämmelser om samtycke såsom en integritetshöjande åtgärd.
Överväganden
De bestämmelser om de nämnda säkerhetsåtgärderna/skyddsåtgärderna som finns i registerförfattningar är enligt utredningens bedömning sådana mer specifika, eller särskilda, bestämmelser som
det enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen är tillåtet att
ha i nationell rätt för att reglera behandling som grundar sig på en
rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse eller
som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen (se avsnitt 9.3). Myndigheter kan vidare genom
nationell lag åläggas säkerhetsåtgärder utan hinder av dataskyddsförordningen (se avsnitt 9.2). Vid behandling av känsliga personuppgifter som grundar sig på artikel 9.2 g (viktigt allmänt intresse),
i (allmänt intresse på folkhälsoområdet) och j (arkivändamål av
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål
eller statistiska ändamål) i dataskyddsförordningen krävs det skyddsåtgärder enligt nationell rätt. Så är fallet även vid behandling av
uppgifter om lagöverträdelser som inte utförs under kontroll av en
myndighet. Bestämmelserna om sökbegränsningar eller andra säkerhetsåtgärder i registerförfattningar kan således vara inte bara tillåtna
utan också nödvändiga såsom skyddsåtgärder vid behandling av
känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser eller vid
begränsning av den registrerades rättigheter enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen.
Det är således utredningens slutsats att bestämmelser i registerförfattningar om de nämnda säkerhetsåtgärderna/skyddsåtgärderna
inte behöver ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
I fråga om enskildas behandling gäller det under förutsättning att
den ursprungliga behandlingen grundar sig på artikel 6.1 c och e (se
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avsnitt 9.3) eller om behandlingen av uppgifterna grundar sig på
artikel 9 g, i eller j eller artikel 10 i dataskyddsförordningen.

9.17

Gallring och bevarande

9.17.1

Den generella regleringen om gallring och bevarande

Principen om lagringsminimering i artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen innebär att personuppgifter inte får förvaras i en form som
möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än
vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna
behandlas. Personuppgifter får dock lagras under längre perioder i
den mån personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål
eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i dataskyddsförordningen, under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt dataskyddsförordningen genomförs för att säkerställa den registrerades rättigheter och friheter.
För känsliga personuppgifter gäller specifikt enligt artikel 9.2 j i
dataskyddsförordningen att sådana uppgifter får behandlas om
behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse,
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska
ändamål i enlighet med artikel 89.1 i dataskyddsförordningen, på
grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt,
vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenlig
med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla
bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa
den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.
Av artikel 89.1 i dataskyddsförordningen framgår att behandling
för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med dataskyddsförordningen för den
registrerades rättigheter och friheter. Skyddsåtgärderna ska säkerställa att tekniska och organisatoriska åtgärder har införts för att se
till att särskilt principen om uppgiftsminimering iakttas. Dessa åtgärder får inbegripa pseudonymisering, under förutsättning att
dessa ändamål kan uppfyllas på det sättet. När dessa ändamål kan
uppfyllas genom vidare behandling av uppgifter som inte medger
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eller inte längre medger identifiering av de registrerade ska dessa
ändamål uppfyllas på det sättet.
Om personuppgifter behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, får det enligt artikel 89.2 och 3 i dataskyddsförordningen föreskrivas om undantag från vissa av den registrerades
rättigheter. Det rör sig om rätten till registerutdrag, rättelse, begränsning av behandling och invändning mot behandling. Undantag får göras om det krävs för att uppnå ändamålet med behandlingen. Om personuppgifter behandlas för arkivändamål av allmänt
intresse, får undantag även göras från kravet på dataportabilitet och
kravet på att den personuppgiftsansvarige ska underrätta mottagare
av personuppgifter om eventuella rättelser, raderingar eller begränsningar av behandling som skett.
Regleringen i dataskyddsförordningen av vad som gäller för gallring och bevarande skiljer sig något från den som framgår av dataskyddsdirektivet. Dataskyddsdirektivets reglering är inte lika utförlig och innehåller inget särskilt undantag för behandling av känsliga personuppgifter. Formuleringarna i dataskyddsförordningen
och dataskyddsdirektivet är inte heller desamma. Enligt artikel 6.1 e
i dataskyddsdirektivet ska medlemsstaterna föreskriva att personuppgifter förvaras på ett sätt som förhindrar identifiering av den
registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de
ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller för vilka de senare
behandlades. Medlemsstaterna ska enligt artikeln också vidta lämpliga skyddsåtgärder för de personuppgifter som lagras under längre
perioder för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.
Dataskyddsdirektivets bestämmelse har kommit till uttryck i 9 §
första stycket i samt tredje och fjärde styckena personuppgiftslagen. Där framgår att den personuppgiftsansvarige ska se till att
personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Personuppgifter får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid, men inte längre än vad som behövs
för dessa ändamål. För att uppfylla dataskyddsdirektivets krav på
skyddsåtgärder anges att personuppgifter som behandlas för dessa
ändamål bara får användas för att vidta åtgärder i fråga om den regi-
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strerade om den registrerade har lämnat sitt samtycke eller det finns
synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen.46
Enligt 8 § andra stycket personuppgiftslagen hindrar bestämmelserna i personuppgiftslagen inte att en myndighet arkiverar och
bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av
en arkivmyndighet. Det inkluderar även eventuella känsliga personuppgifter. Bestämmelserna i 9 § första stycket i samt tredje och
fjärde stycket personuppgiftslagen gäller därför inte vid en myndighets arkivering av allmänna handlingar utan har främst betydelse
för enskilda arkiv. Gallring av allmänna handlingar styrs i stället av
bestämmelser i arkivlagen (1990:782) samt i registerförfattningar,
vars bestämmelser gäller före arkivlagen och arkivförordningen
(1991:446). Detta framgår av 10 § arkivlagen och 14 § arkivförordningen. Regleringen kompletteras av myndighetsföreskrifter och
myndighetsbeslut om gallring eller bevarande.
Dataskyddsutredningen har konstaterat att vidarebehandling av
personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse är tillåten
enligt artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen. För att även känsliga
personuppgifter ska få behandlas för arkivändamål har Dataskyddsutredningen föreslagit en undantagsbestämmelse som grundar sig
på artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen. Enligt 3 kap. 6 § förslaget
till dataskyddslag ska känsliga personuppgifter få behandlas för
arkivändamål av allmänt intresse om behandlingen är nödvändig för
att den personuppgiftsansvarige ska kunna följa föreskrifter om bevarande och vård av arkiv. Eftersom det följer av direkt tillämpliga
bestämmelser i dataskyddsförordningen att sådan behandling som
inte avser känsliga personuppgifter är tillåten, innebär den föreslagna bestämmelsen enligt Dataskyddsutredningen att dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte hindrar att allmänna handlingar arkiveras och bevaras eller att arkivmaterial tas om hand av
en arkivmyndighet. Det blir därmed inte någon saklig skillnad för
myndigheter i förhållande till vad som gäller enligt 8 § personuppgiftslagen.47
Enligt 4 kap. 1 § förslaget till dataskyddslag ska personuppgifter
som behandlas enbart för arkivändamål av allmänt intresse inte få
användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade, annat än
46
47

Prop. 1997/98:44 s. 63.
SOU 2017:39 s. 215–216 och 220–222.
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om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala
intressen.48 Liksom enligt motsvarande bestämmelse i personuppgiftslagen ska begränsningen inte gälla för en myndighets användning av personuppgifter i allmänna handlingar.
9.17.2

Överväganden

Utredningens bedömning: Bestämmelser i registerförfattningar
om gallring och bevarande och bemyndiganden att meddela
föreskrifter om bevarande behöver inte ändras i sak. Detta gäller
under förutsättning att den ursprungliga behandlingen grundar
sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c
eller e i dataskyddsförordningen eller därför att bestämmelserna
endast avser myndigheters behandling av personuppgifter.
Formuleringar i registerförfattningarna om bevarande av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål bör ändras till att avse arkivändamål av allmänt intresse,
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska
ändamål.
Huvudregeln enligt artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen är att
personuppgifter inte får lagras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under längre tid än vad som är nödvändigt
för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Samma princip gäller enligt artikel 6.1 e dataskyddsdirektivet. Huvudregeln har
således inte ändrats.
Bestämmelser i registerförfattningar som innebär att personuppgifter ska eller får bevaras under viss tid alternativt gallras efter
en viss tid eller när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för
vilka de behandlas, är enligt utredningens bedömning sådana nationella bestämmelser om lagringstid som är tillåtna enligt artikel 6.2
och 6.3 i dataskyddsförordningen när behandlingen grundar sig på
en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c eller e i
48
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dataskyddsförordningen. Tidigare bedömningar av vilka tidsperioder
som är nödvändiga för ändamålet behöver inte göras om med anledning av dataskyddsförordningen.
Om registerförfattningar innehåller bemyndiganden som ger
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att
meddela föreskrifter om att uppgifter får bevaras för en viss tid och
för ett visst ändamål, berörs inte dessa av dataskyddsförordningen,
eftersom de inte i sig föreskriver bevarande. Däremot kan bemyndigandet förstås bara användas på ett sådant sätt som är tillåtet enligt dataskyddsförordningen.
Särskilda regler gäller enligt artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen om personuppgifter enbart behandlas för arkivändamål av
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål
eller statistiska ändamål. Den nuvarande formuleringen i dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen om historiska, statistiska
eller vetenskapliga ändamål har i dataskyddsförordningen ändrats
till att avse arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Enligt utredningens bedömning innebär omformuleringen inte någon ändring i
sak.
Om personuppgifter behandlas enbart för ovan angivna ändamål, får de lagras under längre perioder under förutsättning att de
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt
dataskyddsförordningen genomförs för att säkerställa den registrerades rättigheter och friheter. I artikel 89.1 i dataskyddsförordningen anges att skyddsåtgärderna ska säkerställa att tekniska och
organisatoriska åtgärder har införts för att se till att särskilt principen om uppgiftsminimering iakttas (att personuppgifterna är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas). Vidare framgår av samma artikel att
personuppgifter ska avidentifieras i den mån det är möjligt. Även
enligt dataskyddsdirektivet ska medlemsstaterna vidta lämpliga skyddsåtgärder för de personuppgifter som lagras under längre perioder
för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Kravet på
skyddsåtgärder är således inte nytt och principerna om uppgiftsminimering respektive avidentifiering finns även i dataskyddsdirektivet. Om registerförfattningar innehåller bestämmelser rörande
behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål, får det mot bakgrund av detta förutsättas att
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tillräckliga skyddsåtgärder redan framgår av registerförfattningarna
eller de föreskrifter som medger bevarandet.
Av artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen framgår att känsliga
personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse,
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska
ändamål i enlighet med artikel 89.1 i dataskyddsförordningen, på
grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt,
vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt
med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla
bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa
den registrerades grundläggande rättigheter och intressen. Bestämmelsen är ny i förhållande till dataskyddsdirektivet och innebär att
behandling av känsliga personuppgifter för nämnda ändamål förutsätter stöd i nationell rätt och bestämmelser om skyddsåtgärder.
Som anges i avsnitt 9.17.1 har Dataskyddsutredningen med stöd av
den bestämmelsen föreslagit att ett undantag avseende arkiverade
personuppgifter ska införas i dataskyddslagen.
I registerförfattningar finns det ibland bemyndiganden att meddela föreskrifter om bevarande av känsliga personuppgifter för dessa
ändamål. Dessa bemyndiganden brukar avse att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att
personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Oavsett vad kravet på grundval i lagstiftningen i
artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen innebär kan sådana bemyndiganden kvarstå oförändrade. När föreskrifter om bevarande meddelas med stöd av bemyndigandena, måste det givetvis ses till att
föreskrifterna, i enlighet med artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen, står i proportion till det eftersträvade syftet och är förenliga med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd samt, om så
krävs, innehåller bestämmelser om skyddsåtgärder utöver de som
kan vara tillämpliga enligt registerförfattningen.
Bestämmelser i registerförfattningar om gallring och bemyndiganden att meddela föreskrifter om bevarande för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål behöver alltså inte ändras i sak
under förutsättning att den ursprungliga behandlingen grundar sig
på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c eller e i
dataskyddsförordningen.
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Mot bakgrund av tolkningen att den ändrade formuleringen av
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte medför någon
ändring i sak samt behovet av att fortsätta att anknyta till formuleringen i den generella dataskyddsregleringen, är det bäst att anpassa
formuleringarna i registerförfattningarna till den som används i dataskyddsförordningen.

9.18

Tillsyn

Utredningens bedömning: Det finns inget behov av bestämmelser om tillsyn i registerförfattningar.
I artikel 28 i dataskyddsdirektivet finns det bestämmelser om tillsynsmyndighet för att övervaka tillämpningen av de bestämmelser
som medlemsstaterna antagit till följd av dataskyddsdirektivet.
Datainspektionen är enligt 2 a § förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen tillsynsmyndighet enligt artikel 28 i
dataskyddsdirektivet. Av 43 § personuppgiftslagen framgår att tillsynsmyndigheten har rätt att för sin tillsyn på begäran få tillgång
till de personuppgifter som behandlas, upplysningar om och dokumentation av behandlingen av personuppgifter och säkerheten vid
denna, och tillträde till sådana lokaler som har anknytning till behandlingen av personuppgifter. Enligt 44–46 §§ personuppgiftslagen får tillsynsmyndigheten under vissa förutsättningar använda
sig av vite i anslutning till tillsyn. Enligt 2 § personuppgiftsförordningen är Datainspektionen tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen. Registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde innehåller inte bestämmelser om tillsyn.
Dataskyddsförordningen innehåller mer detaljerat reglerade befogenheter för tillsynsmyndigheten än dataskyddsdirektivet och
personuppgiftslagen. Tillsynsmyndighetens utredningsbefogenheter
anges i artikel 58.1 i dataskyddsförordningen och motsvarar de
befogenheter som föreskrivs i personuppgiftslagen. De s.k. korrigerande befogenheterna, som framgår av artikel 58.2 i dataskyddsförordningen, har dock utökats i förhållande till vad som gäller
enligt personuppgiftslagen. Bestämmelsen innebär att tillsynsmyndigheten bl.a. kan utfärda varningar, reprimander och olika förelägg-
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anden. Tillsynsmyndigheten kan också påföra administrativa sanktionsavgifter, se avsnitt 9.19.2.
Dataskyddsutredningen har utrett konsekvenserna av dataskyddsförordningens bestämmelser om tillsyn och föreslagit kompletterande bestämmelser. Av 6 kap. 1 § förslaget till dataskyddslag följer
att tillsynsmyndighetens befogenheter enligt dataskyddsförordningen ska gälla även vid tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i dataskyddslagen och andra författningar som kompletterar
dataskyddsförordningen.49 Därför behöver bestämmelsernas konsekvenser inom Socialdepartementets verksamhetsområde inte analyseras. Det behövs inte heller särskilda bestämmelser om tillsyn i de
registerförfattningar som omfattas av översynen.

9.19

Sanktioner

9.19.1

Skadestånd

Utredningens bedömning: Bestämmelser i registerförfattningar
som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om skadestånd bör upphävas.
I stället för särskilt utformade bestämmelser om skadestånd innehåller registerförfattningar ofta hänvisningar till personuppgiftslagens bestämmelser om skadestånd.
Av 48 § personuppgiftslagen framgår att den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada och kränkning av
den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i
strid med personuppgiftslagen har orsakat. Ersättningsskyldigheten
kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde på honom eller henne.
Bestämmelsen är utformad i enlighet med artikel 23 i dataskyddsdirektivet.
I dataskyddsförordningen finns bestämmelser om ansvar och
rätt till ersättning i artikel 82. Enligt artikel 82.1 i dataskyddsförordningen ska varje person som lidit materiell eller immateriell
skada till följd av en överträdelse av dataskyddsförordningen ha rätt
49
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till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den uppkomna skadan. En nyhet är alltså att även
ett personuppgiftsbiträde kan bli skadeståndsskyldigt gentemot
den registrerade. Varje personuppgiftsansvarig som medverkat vid
behandlingen ska ansvara för skada som orsakats av behandling som
strider mot dataskyddsförordningen. Ett personuppgiftsbiträde ska
ansvara för skada uppkommen till följd av behandlingen endast om
denne inte har fullgjort de skyldigheter som specifikt riktar sig till
personuppgiftsbiträden eller agerat utanför eller i strid med den
personuppgiftsansvariges lagenliga anvisningar.
Begreppet skada bör enligt skäl 146 till dataskyddsförordningen
tolkas brett mot bakgrund av domstolens rättspraxis på ett sätt
som fullt ut återspeglar dataskyddsförordningens mål. Vidare anges
i samma skäl att behandling som strider mot dataskyddsförordningen omfattar även behandling som strider mot delegerade akter
och genomförandeakter som antagits i enlighet med dataskyddsförordningen och medlemsstaternas nationella rätt med närmare
specifikation av dataskyddsförordningens bestämmelser. Dataskyddsutredningen förtydligar detta genom att i 8 kap. 1 § förslaget till
dataskyddslag ange att rätten till ersättning enligt artikel 82 i dataskyddsförordningen även gäller vid överträdelser av bestämmelser i
dataskyddslagen och andra författningar som kompletterar dataskyddsförordningen.50
Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska
enligt artikel 82.3 i dataskyddsförordningen undgå ansvar om de
visar att de inte på något sätt är ansvariga för den händelse som
orsakade skadan. Det finns i artikel 82.4 och 5 i dataskyddsförordningen bestämmelser om att skadeståndsansvaret är solidariskt om
mer än en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde
har medverkat vid samma behandling samt i artikel 82.6 i dataskyddsförordningen en bestämmelse om vilken domstol som är behörig
att pröva en tvist om rätten till ersättning.
Skälet till att det i registerförfattningar som regel finns en hänvisning till personuppgiftslagens bestämmelser om skadestånd är
att bestämmelserna annars inte skulle vara tillämpliga. Enligt 48 §
personuppgiftslagen är skadeståndsskyldigheten kopplad till en
behandling av personuppgifter i strid med denna lag, dvs. person50
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uppgiftslagen. För att bestämmelsen ska vara tillämplig även vid
behandling i strid med registerförfattningar, krävs att den anges
gälla på motsvarande sätt vid behandling av personuppgifter enligt
den aktuella författningen. Till skillnad från vad som gäller enligt
personuppgiftslagen är dataskyddsförordningen, inom sitt tillämpningsområde, direkt tillämplig även på sådan behandling av personuppgifter som omfattas av en registerförfattnings tillämpningsområde och det behövs av den anledningen ingen hänvisning till
dess bestämmelser. Dessutom föreslås som nämnts att det i dataskyddslagen ska finnas en hänvisning till dataskyddsförordningens
skadeståndsbestämmelse, som omfattar alla författningar som
kompletterar dataskyddsförordningen. Den hänvisningen/upplysningen kan inte anses avse annat än skada som uppkommer vid
sådan behandling av personuppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen. I den utsträckning en författning har bestämmelser
om både sådan behandling och annat, blir således inte överträdelser
av dessa andra bestämmelser förknippade med skadeståndsskyldighet enligt dataskyddsregleringen.
Några registerförfattningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde – patientdatalagen och 114 kap. socialförsäkringsbalken
samt förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom
verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen – omfattar i
tillämpliga delar behandling av uppgifter om avlidna personer, som
inte omfattas av dataskyddsförordningen (se skäl 27 till dataskyddsförordningen) eller den föreslagna dataskyddslagen. Bestämmelserna
om skadestånd i dessa författningar är dock inte tillämpliga vid
behandling av uppgifter om avlidna personer, och dataskyddsregleringens skadeståndsbestämmelser kommer som framgått inte
heller att gälla vid sådan behandling när dataskyddsförordningen
börjar tillämpas.
Dataskyddsutredningen föreslår i 1 kap. 2 § förslaget till dataskyddslag att dataskyddsförordningen i tillämpliga delar ska gälla
även vid sådan behandling av personuppgifter som inte omfattas av
dataskyddsförordningen, dvs. verksamhet som inte omfattas av
unionsrätten och verksamhet som utförs inom ramen för den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.51 Den bestämmelsen,
jämte hänvisningen till bestämmelsen om skadestånd i dataskydds51
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förordningen, får anses innebära att även brott mot bestämmelser i
en registerförfattning om sådan behandling av personuppgifter som
faller utanför dataskyddsförordningens tillämpningsområde men
som genom den föreslagna bestämmelsen i dataskyddslagen ändå
ska omfattas av dataskyddsförordningen, kan föranleda skadestånd.
Överträdelser av bestämmelser som avser sådan behandling som
i och för sig omfattas av dataskyddsförordningen, men där rättigheterna går utöver vad som krävs enligt dataskyddsförordningen,
kan också föranleda rätt till skadestånd enligt artikel 82 i dataskyddsförordningen. Det handlar t.ex. om överträdelser av bestämmelser om information, där kraven på den information som ska
lämnas går utöver vad som krävs enligt dataskyddsförordningen.
Det saknas sammantaget skäl att i registerförfattningar särskilt
reglera vad som gäller i fråga om skadestånd vid behandling av personuppgifter. Bestämmelser i registerförfattningar med hänvisningar
till personuppgiftslagens bestämmelser om skadestånd bör därför
upphävas.
Av avsnitt 10.1.1 framgår att det krävs ytterligare överväganden
om tillämpliga bestämmelser vid behandling av personuppgifter
inom rättspsykiatrisk vård, som inte omfattas av dataskyddsförordningen men som föreslås i viss utsträckning regleras av patientdatalagen.
9.19.2

Administrativa sanktionsavgifter

Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inget behov av nya bestämmelser om administrativa sanktionsavgifter i registerförfattningar.
Tillsynsmyndigheten kan som en av sina befogenheter enligt artikel 58.1–3 i dataskyddsförordningen påföra personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden administrativa sanktionsavgifter i
enlighet med artikel 83 vid överträdelser av olika bestämmelser i
dataskyddsförordningen. Detta är en ny möjlighet som införs i och
med att dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.
I 6 kap. 1 § förslaget till dataskyddslag föreslår Dataskyddsutredningen att de befogenheter som tillsynsmyndigheten har enligt artikel 58.1–3 i dataskyddsförordningen även ska gälla vid tillsyn
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över efterlevnaden av bestämmelserna i den föreslagna lagen och
andra författningar som kompletterar dataskyddsförordningen.52
Tillsynsmyndigheten kommer alltså att på det sätt som krävs enligt
dataskyddsförordningen kunna utfärda administrativa sanktionsavgifter vid överträdelser av dataskyddsförordningen även inom
registerförfattningarnas tillämpningsområden utan att det behövs
särskilda bestämmelser om det i dessa författningar.
Enligt artikel 83.2 i dataskyddsförordningen ska administrativa
sanktionsavgifter, beroende av omständigheterna i det enskilda
fallet, påföras utöver eller i stället för sådana åtgärder som tillsynsmyndigheten i övrigt kan vidta i form av varningar, reprimander,
förlägganden, förbud etc. Olika faktorer, däribland överträdelsens
karaktär, svårighetsgrad, varaktighet, omfattning och syfte, ska beaktas både vid beslut om huruvida administrativa sanktionsavgifter
ska påföras och när avgifternas belopp ska fastställas.
Överträdelser av bestämmelser i dataskyddsförordningen som
kan föranleda administrativa sanktionsavgifter är kategoriserade
utifrån olika svårighetsgrad. För vissa mindre allvarliga överträdelser
gäller ett maxbelopp på 10 000 000 euro eller 2 procent av den globala
årsomsättningen om det gäller ett företag. För allvarligare överträdelser föreskrivs i stället ett maxbelopp på 20 000 000 euro eller
4 procent av den globala årsomsättningen.
Det lägre maxbeloppet gäller i enlighet med artikel 83.4 i dataskyddsförordningen för överträdelser av följande bestämmelser:
• Personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens skyldigheter enligt artiklarna 8, 11, 25–39, 42 och 43.
• Certifieringsorganets skyldigheter enligt artiklarna 42 och 43.
• Övervakningsorganets skyldigheter enligt artikel 41.4.
Det högre maxbeloppet gäller i enlighet med artikel 84.5 för överträdelser av följande bestämmelser:
• De grundläggande principerna för behandling, inklusive villkoren för samtycke, enligt artiklarna 5, 6, 7 och 9.
• Registrerades rättigheter enligt artiklarna 12–22.
52
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• Överföring av personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland
eller en internationell organisation enligt artiklarna 44–49.
• Alla skyldigheter som följer av medlemsstaternas lagstiftning
som antagits på grundval av kapitel IX.
• Underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande eller en tillfällig eller permanent begränsning av behandling av uppgifter
eller ett beslut om att avbryta uppgiftsflödena som meddelats av
tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 58.2 eller underlåtelse
att ge tillgång till uppgifter i strid med artikel 58.1.
Uppräkningen i artikel 83 i dataskyddsförordningen är uttömmande. Eftersom endast överträdelser av nationell lagstiftning som
antagits på grundval av kapitel IX omnämns i artikeln, kan sanktionsavgifter enligt samma artikel, i enlighet med vad Dataskyddsutredningen konstaterat, påföras endast vid överträdelser av sådana
nationella bestämmelser.53 En överträdelse av en bestämmelse i nationell lagstiftning som samtidigt innebär en överträdelse av dataskyddsförordningens bestämmelser bör dock enligt utredningens
bedömning omfattas av möjligheten att påföra administrativa sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83 i dataskyddsförordningen.
Vid överträdelse av flera olika bestämmelser får den administrativa sanktionsavgiftens totala belopp enligt artikel 83.3 i dataskyddsförordningen inte överstiga det belopp som fastställs för den
allvarligaste överträdelsen.
Medlemsstaterna har i artikel 83.7 i dataskyddsförordningen
getts möjlighet att själva avgöra om och i vilken utsträckning administrativa sanktionsavgifter ska kunna påföras offentliga myndigheter och organ som är inrättade i medlemsstaten. Dataskyddsutredningen har mot bakgrund av detta föreslagit att ett beslut om
sanktionsavgifter ska få riktas även mot statliga och kommunala
myndigheter.54 Utredningen godtar, på Socialdepartementets verksamhetsområde, Dataskyddsutredningens bedömning att även myndigheter bör kunna utsättas för administrativa sanktionsavgifter.
Medlemsstaterna ska dessutom enligt artikel 84 i dataskyddsförordningen fastställa regler om andra sanktioner för överträdelser
53
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av dataskyddsförordningen, särskilt för överträdelser som inte är
föremål för administrativa sanktionsavgifter enligt artikel 83. Dataskyddsutredningen gör tolkningen att detta innebär att det åligger
medlemsstaterna att täppa till eventuella luckor om sanktioner
saknas enligt förordningen.55 Eftersom artikel 10, som avser möjligheterna att behandla uppgifter om lagöverträdelser, inte omnämns i
artikel 83 i dataskyddsförordningen, har Dataskyddsutredningen
med stöd av artikel 84 föreslagit att tillsynsmyndigheten ska kunna
påföra administrativa sanktionsavgifter enligt artikel 83 även vid
överträdelser av artikel 10. Avgiftens storlek ska enligt förslaget
bestämmas inom ramen för det högre maxbelopp som gäller för
överträdelser av bl.a. bestämmelserna om känsliga personuppgifter.56
Skyldigheten att fastställa regler om sanktioner för överträdelser
som inte är föremål för administrativa sanktionsavgifter enligt artikel 83 i dataskyddsförordningen medför att det kan finnas ett behov av att fastställa sanktionsbestämmelser även i registerförfattningar. Skyldigheten omfattar dock endast överträdelser av dataskyddsförordningen. Om en registerförfattning reglerar en skyldighet att exempelvis lämna mer information än vad som krävs enligt
dataskyddsförordningen, medför artikel 84 i dataskyddsförordningen
ingen skyldighet att fastställa regler om sanktioner för överträdelser
av den utökade informationsskyldigheten. Vid överträdelser av bestämmelser i de registerförfattningar som omfattas av utredningens
översyn, som samtidigt innebär en överträdelse av dataskyddsförordningens bestämmelser, är det dock som nämnts utredningens
bedömning att det är möjligt att påföra administrativa sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83 i dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen föranleder sammantaget inget behov
av nya bestämmelser om administrativa sanktionsavgifter i registerförfattningar.
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Straff och vite

Utredningens bedömning: Det finns inget behov av nya bestämmelser i registerförfattningar med anledning av att personuppgiftslagens bestämmelser om straff och vite upphävs.
Personuppgiftslagens bestämmelser om straff (49 §) och vite
(44–46 §§) upphör att gälla i och med att personuppgiftslagen
upphävs när dataskyddsförordningen ska börja tillämpas. Några
särskilda bestämmelser om straff och vite finns inte i registerförfattningar. Dataskyddsutredningen har gjort bedömningen att
något straff inte ska ådömas den som bryter mot dataskyddsförordningen samt att någon möjlighet för tillsynsmyndigheten att
förena sina förelägganden med vite inte behöver införas.57 Utredningen bedömer att Dataskyddsutredningens ställningstaganden är
giltiga även för Socialdepartementets verksamhetsområde och godtar således dem. Det finns därmed inget behov av nya bestämmelser
i registerförfattningar med anledning av att personuppgiftslagens
bestämmelser om straff och vite upphävs.

9.20

Överklagande av beslut som fattats av en
myndighet i egenskap av personuppgiftsansvarig

Utredningens bedömning: Bestämmelser om överklagande i
registerförfattningar som enbart avser beslut om behandling av
personuppgifter bör upphävas. Överklagandebestämmelser som
utöver beslut om behandling av personuppgifter även avser
andra beslut, bör ändras på så sätt att bestämmelser om överklagande av beslut om behandling av personuppgifter ersätts
med en upplysning om att det finns bestämmelser om överklagande i den föreslagna dataskyddslagen.
Bestämmelser om överklagande av vissa beslut som har fattats av en
myndighet i egenskap av personuppgiftsansvarig finns i 52 § personuppgiftslagen. Där anges att en myndighets beslut om information
57
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enligt 26 §, om rättelse och underrättelse till tredje man enligt 28 §,
om information som ska lämnas med anledning av ett automatiserat beslut enligt 29 § andra stycket och om upplysningar enligt 42 §
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut fattade
av den personuppgiftsansvarige får enligt 53 § personuppgiftslagen
inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Bestämmelsen i 52 § personuppgiftslagen har inte sin grund i
dataskyddsdirektivet utan i allmänna förvaltningsrättsliga principer
om att beslut som direkt berör en enskild person ska kunna överklagas.58 Eftersom registerförfattningarna gäller utöver personuppgiftslagen, är personuppgiftslagens överklagandebestämmelser
tillämpliga om det inte finns avvikande bestämmelser i registerförfattningarna.
Överklagandebestämmelsen i personuppgiftslagen trädde i kraft
den 1 januari 2007. Registerförfattningar som tillkommit före denna
tidpunkt innehåller ofta egna överklagandebestämmelser. De överklagandebestämmelser som finns i de författningar utredningen
sett över anger att beslut om rättelse och avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I förarbetena till överklagandebestämmelsen i personuppgiftslagen konstaterades att det genom införandet av en bestämmelse om överklagande i personuppgiftslagen inte
längre är nödvändigt att ta in överklagandebestämmelser i särskilda
registerförfattningar som hänvisar till personuppgiftslagen. Det
framhölls också att det vid en översyn av registerförfattningar kan
finnas anledning att uppmärksamma frågan om överklagande.59 Så
länge sådana särskilda bestämmelser inte upphävts gäller de dock i
första hand eftersom särbestämmelser i annan författning gäller
framför personuppgiftslagen enligt 2 § personuppgiftslagen.
De flesta författningar som tillkommit efter att överklagandebestämmelserna infördes i personuppgiftslagen innehåller inte några
bestämmelser om överklagande, eftersom det inte ansetts nödvän58

Prop. 2005/06:173 s. 50–53. En uttrycklig bestämmelse om att förvaltningsbeslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt föreslås
införas i den nya förvaltningslag som förväntas träda i kraft den 1 juli 2018. Den föreslagna
bestämmelsen avser att ge uttryck för de principer som kommit till uttryck i praxis om att
det är ett besluts faktiska verkningar som avgör om ett beslut kan överklagas, se prop.
2016/17:180 s. 252–255.
59
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digt. Det förekommer dock hänvisningar till personuppgiftslagens
bestämmelser om överklagande. Sådana bestämmelser har införts av
tydlighetsskäl när författningen även innehåller bestämmelser om
överklagande av andra beslut än sådana som berör behandling av
personuppgifter.
En registrerad ska enligt artikel 79 i dataskyddsförordningen ha
rätt till ett effektivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller
ett personuppgiftsbiträde som den registrerade anser har åsidosatt
hans eller hennes rättigheter som en följd av att hans eller hennes
personuppgifter har behandlats på ett sätt som inte är förenligt
med dataskyddsförordningen. Enligt Dataskyddsutredningens bedömning, som överensstämmer med den bedömning som gjordes
vid genomförandet av motsvarande bestämmelse i dataskyddsdirektivet, tillgodoses denna rättighet genom möjligheten att vid allmän
domstol föra talan om skadestånd.60 I likhet med dataskyddsdirektivet innehåller dataskyddsförordningen inte någon särskild reglering
om överklagande av beslut som fattats av en myndighet i egenskap
av personuppgiftsansvarig. Dataskyddsutredningen har, mot bakgrund av de allmänna förvaltningsrättsliga principer som motiverade
införandet av överklagandebestämmelserna i personuppgiftslagen,
föreslagit att dataskyddslagen ska innehålla en bestämmelse om
överklagande. Av 8 kap. 2 § förslaget till dataskyddslag framgår att
beslut enligt artiklarna 12.5, 15–19 eller 21 i dataskyddsförordningen som har meddelats av en myndighet i egenskap av personuppgiftsansvarig får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det
rör sig om beslut om den registrerades rätt till information,
registerutdrag m.m., rättelse, radering, begränsning, invändningar
och underrättelse till tredje man om rättelse, radering eller begränsning. Prövningstillstånd föreslås på samma sätt som i dag krävas vid
överklagande till kammarrätten. Andra beslut av den personuppgiftsansvarige får enligt 8 kap. 6 § förslaget till dataskyddslag inte överklagas.61
Dataskyddslagen kommer att gälla om inte annat följer av registerförfattningarna eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
registerförfattningarna, se avsnitt 9.6. Det innebär att under förutsättning att det inte finns avvikande bestämmelser i register60
61
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författningarna, kommer bestämmelserna i dataskyddslagen om överklagande av personuppgiftsansvariga myndigheters beslut att vara
tillämpliga även inom registerförfattningarnas tillämpningsområde,
på samma sätt som personuppgiftslagens bestämmelser är i dag.
Något skäl att reglera överklagandemöjligheten på annat sätt än
vad Dataskyddsutredningen föreslagit har inte framkommit. Det
finns därför inte behov av särskilda bestämmelser om överklagande
i registerförfattningarna. Befintliga bestämmelser om att beslut om
rättelse och information enligt 26 § personuppgiftslagen kan överklagas bör därför upphävas. Vissa författningar innehåller dock,
som angetts ovan, även bestämmelser om överklagande av andra
beslut än beslut om behandling av personuppgifter. Av tydlighetsskäl bör dessa författningar förses med en bestämmelse som upplyser om att det finns bestämmelser om överklagande av beslut om
behandling av personuppgifter i den föreslagna dataskyddslagen.

9.21

Uppgiftsskyldigheter

Utredningens bedömning: Befintliga uppgiftsskyldigheter är lika
tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet och bör inte ändras. När uppgiftsskyldigheten fullgörs
måste dock den personuppgiftsansvarige beakta den reglering om
dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
Rutinmässiga informationsöverföringar mellan myndigheter bör i
regel vara författningsreglerade som uppgiftsskyldigheter, eftersom
det annars krävs en sekretessprövning (10 kap. 28 § offentlighetsoch sekretesslagen). En uppgiftsskyldighet – en skyldighet enligt lag
eller förordning att lämna uppgifter till en viss mottagare – innebär
att utlämnandet av uppgifter kan ske utan hinder av sekretess när
det görs till en myndighet. I stället räcker det med en prövning av
vilka uppgifter som kan lämnas ut med stöd av uppgiftsskyldigheten.
Uppgiftsskyldigheter är som regel utformade så att de endast
anger skyldigheten att lämna ut uppgifter och inte på vilket sätt
uppgifterna ska lämnas eller varifrån uppgifterna ska hämtas. Ett
helt manuellt utlämnande av personuppgifter som aldrig behandlats
på ett sätt som omfattas av dataskyddsförordningens tillämpningsområde berörs förstås inte av dataskyddsförordningen. Ett utläm309
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nande av personuppgifter från ett elektroniskt system medför däremot en automatiserad behandling av personuppgifter i och med
att personuppgifterna tas ut ur systemet, oavsett om överföringen
av personuppgifter till mottagaren är automatiserad eller manuell,
inklusive muntligt uppgiftslämnande. I de fall där skyldigheten att
lämna uppgifter gäller personuppgifter som hos den som skyldigheten riktar sig till redan behandlas på ett sätt som omfattas av
dataskyddsförordningen, måste därför dataskyddsförordningens
bestämmelser följas vid uppgiftslämnandet. Detsamma gäller om
den som ska fullgöra skyldigheten i andra fall väljer att göra det
genom att behandla personuppgifter på ett sätt som omfattas av
dataskyddsförordningen, t.ex. genom att först skanna in och sedan
mejla uppgifterna.
Redan i dag gäller att personuppgiftslagen eller tillämplig registerförfattning måste följas vid utlämnande av personuppgifter. För ett
utlämnande av behandlade personuppgifter gäller enligt utredningens bedömning i princip samma förutsättningar enligt dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet. Utlämnandet måste ske med
stöd av ett primärt eller sekundärt ändamål eller vara förenligt med
finalitetsprincipen, eller omfattas av ett tillåtet undantag från den
principen.
I vissa fall kan en skyldighet att lämna ut uppgifter uppfattas stå
i strid med de ursprungliga ändamålen. Det finns dock enligt både
dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen vissa möjligheter
till undantag från finalitetsprincipen. I enlighet med vad som anges
i avsnitt 9.15.2 bedömer utredningen att de situationer där undantag kan göras enligt dataskyddsdirektivet omfattas av möjligheten
till undantag enligt dataskyddsförordningen. En nyhet i dataskyddsförordningen är att en lagstiftningsåtgärd med undantag, när så är
relevant, ska innehålla specifika bestämmelser i vissa avseenden,
bl.a. om skyddsåtgärder (artikel 23.2). Det får förutsättas att det i
samband med att den aktuella uppgiftsskyldigheten infördes övervägdes vilka bestämmelser om bl.a. skyddsåtgärder som är relevanta.
Det är därför utredningens bedömning att befintliga uppgiftsskyldigheter, även sådana som är till synes svåra att förena med finalitetsprincipen, är lika förenliga med dataskyddsförordningen som de är
med dataskyddsdirektivet. De behöver alltså inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
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Vid utlämnande av känsliga personuppgifter krävs, förutom att
det sker med stöd av ett primärt eller sekundärt ändamål eller är
förenligt med finalitetsprincipen, om inte ett undantag har föreskrivits, att det finns särskilt stöd för behandlingen. Det är utredningens bedömning att de situationer där behandling av känsliga
personuppgifter kan tillåtas enligt dataskyddsdirektivet inte är färre
än enligt dataskyddsförordningen (se avsnitt 9.11). I den mån dataskyddsförordningen medför nya krav för behandling av känsliga
personuppgifter – t.ex. i form av skyddsåtgärder – framgår av utredningens överväganden rörande respektive lagstiftning att kraven är
uppfyllda genom regleringen i registerförfattningarna. I övrigt måste
den personuppgiftsansvarige – liksom i dag – beakta tillämplig reglering om dataskydd när uppgiftsskyldigheten fullgörs.
Det är med stöd av det sagda utredningens samlade slutsats att
de bestämmelser om uppgiftsskyldighet som finns inom Socialdepartementets verksamhetsområde är lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Någon ändring av
dem med anledning av dataskyddsförordningen behövs därför inte.
När uppgiftsskyldigheten fullgörs måste dock den personuppgiftsansvarige beakta den reglering om dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.

9.22

Barns personuppgifter

Utredningens bedömning: Utredningens förslag innebär inte
att barns rättigheter enligt barnkonventionen inte tillgodoses.
Det krävs inte heller några nya bestämmelser för att uppfylla det
som krävs enligt dataskyddsförordningen i fråga om skyddet av
barns personuppgifter.
I utredningsdirektiven anges att utredaren mot bakgrund av åtaganden i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)
i möjligaste mån och där det är relevant bör uppmärksamma barns
rättigheter inom ramarna för utredningsuppdraget. Detta eftersom
barns personuppgifter hanteras i stor utsträckning i många av verksamheterna inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Barns
personuppgifter nämns också särskilt i skäl 38 till dataskyddsförordningen där det anges att dessa förtjänar särskilt skydd, eftersom
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barn kan vara mindre medvetna om berörda risker, följder och
skyddsåtgärder samt om sina rättigheter när det gäller behandling
av personuppgifter.
Sverige har förbundit sig att leva upp till de krav som barnkonventionen ställer. Barnkonventionen omfattar såväl medborgerliga och politiska rättigheter som sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Grundprinciperna i barnkonventionen är principen
om icke-diskriminering, principen om barnets bästa, barnets rätt
till liv, överlevnad och utveckling samt barnets rätt att fritt uttrycka
sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Barnkonventionen innehåller utöver detta ett antal artiklar som reglerar barns rättigheter
inom olika områden. Bland annat anges i artikel 16.1 i barnkonventionen att barn inte får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens
och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
I flera av de verksamheter som omfattas av utredningens uppdrag behandlas barns personuppgifter. Behandling av barns personuppgifter är i dessa verksamheter lika nödvändig som behandling av
uppgifter om vuxna personer. De bestämmelser om säkerhetsåtgärder som finns och som syftar till att skydda den personliga integriteten gäller på motsvarande sätt för barns personuppgifter. Barnets
rättigheter kan dock utövas av barnets vårdnadshavare. Sverige
hade ratificerat barnkonventionen innan den nuvarande regleringen
av behandling av personuppgifter kom till och det får förutsättas
att barnkonventionen har beaktats vid utformningen av regleringen. Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att analysera
vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om behandling av personuppgifter inom Socialdepartementets verksamhetsområde och föreslå de anpassningar av författningar inom verksamhetsområdet som behövs till följd av den. Vid analysen har
barnkonventionen beaktats, och utredningen bedömer att inget av
utredningens förslag innebär att barns rättigheter enligt barnkonventionen inte tillgodoses.
I skäl 38 till dataskyddsförordningen anges som nämnts ovan att
barns personuppgifter förtjänar särskilt skydd. Där anges också att
det särskilda skyddet för barns personuppgifter i synnerhet bör
gälla användningen av barns personuppgifter i marknadsföringssyfte eller för att skapa personlighets- eller användarprofiler samt
insamling av personuppgifter med avseende på barn när tjänster
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som erbjuds direkt till barn utnyttjas. Någon sådan behandling av
barns personuppgifter är, såvitt utredningen känner till, inte aktuell
inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredningen bedömer att de befintliga bestämmelserna är tillräckliga för att uppfylla det som krävs enligt dataskyddsförordningen i fråga om skyddet
av barns personuppgifter.
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10.1

Patientdatalagen (2008:355)

10.1.1

Lagens tillämpningsområde

Utredningens förslag: Patientdatalagen kompletteras med en
bestämmelse som innebär att vissa bestämmelser i lagen inte ska
tillämpas vid behandling av personuppgifter inom rättspsykiatrisk vård. Utredningen lämnar dock inte något förslag till vilka
bestämmelser som inte ska tillämpas, utan förslaget ska ses som
en markering av att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet bör
övervägas vilken anpassning av patientdatalagen som krävs med
anledning av det nya dataskyddsdirektivet.
Utredningens bedömning: Någon ändring av patientdatalagens
tillämpningsområde föranleds inte av dataskyddsförordningen.
Patientdatalagen ska enligt 1 kap. 1 § första stycket tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.
Lagen är enligt 1 kap. 3 § tillämplig hos såväl offentliga vårdgivare,
dvs. statliga myndigheter, landsting och kommuner, som privata
vårdgivare, dvs. andra juridiska personer eller enskilda näringsidkare
som bedriver hälso- och sjukvård.
I avsnitt 9.5 har utredningen konstaterat att bestämmelser i
registerförfattningar om vilka typer av behandlingar och vilka uppgifter författningen ska tillämpas på inte i sig påverkas av dataskyddsförordningen. Patientdatalagen kan därför även fortsättningsvis
tillämpas på samma typer av behandlingar och uppgifter som i dag.
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Dataskyddsförordningen föranleder alltså inte någon ändring av
patientdatalagens tillämpningsområde.
Rättspsykiatrisk vård
Patientdatalagen är till följd av definitionen av hälso- och sjukvård i
1 kap. 3 § tillämplig bl.a. på behandling av personuppgifter som
sker i samband med rättspsykiatrisk vård. Lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård gäller enligt 1 § andra stycket den som efter
beslut av domstol ska ges rättspsykiatrisk vård, är anhållen, häktad
eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning, är intagen i eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt eller är intagen i
eller ska förpassas till ett särskilt ungdomshem för att verkställa en
dom på sluten ungdomsvård. Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv har gjort bedömningen att all den vård som bedrivs enligt
lagen om rättspsykiatrisk vård är hänförlig till något av områdena
brottsbekämpning, lagföring eller verkställighet av straff och därför
omfattas av tillämpningsområdet för det nya dataskyddsdirektivet
(se avsnitt 9.5).1 Utredningen har inte anledning att göra någon
annan bedömning. Det innebär att dataskyddsförordningen inte är
tillämplig vid behandling av personuppgifter inom rättspsykiatrisk
vård, se artikel 2.2 d i dataskyddsförordningen.
Att föreslå hur det nya dataskyddsdirektivet ska genomföras i
svensk rätt ingår i det uppdrag regeringen gett Utredningen om
2016 års dataskyddsdirektiv2, som för detta ändamål har föreslagit
en ny brottsdatalag.3 Brottsdatalagen ska enligt den föreslagna
1 kap. 2 § gälla för behandling av personuppgifter som utförs av behöriga myndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka
brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Behandling av personuppgifter som sker i samband med verkställighet av rättspsykiatrisk vård omfattas alltså av
den föreslagna brottsdatalagens tillämpningsområde.4 Brottsdatalagen ska dock enligt den föreslagna 1 kap. 5 § inte gälla om det
finns avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning. I dag
1

SOU 2017:29 s. 224–225.
Dir. 2016:21.
3
SOU 2017:29.
4
SOU 2017:29 s. 172 och 224 f.
2
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kompletteras patientdatalagen av personuppgiftslagen. När personuppgiftslagen upphävts, dataskyddsförordningen börjat tillämpas och
brottsdatalagen trätt i kraft kommer patientdatalagen vid behandling av personuppgifter inom rättspsykiatrisk vård att kompletteras
av bestämmelserna i brottsdatalagen (se avsnitt 10.1.3) och inte av
bestämmelserna i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.
Utredningen anser att patientdatalagen, på samma sätt som vid
annan hälso- och sjukvård, bör fortsätta att gälla vid behandling av
personuppgifter inom rättspsykiatrisk vård. Utredningen har samrått med Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv om den bedömningen. Det ingår dock inte i utredningens uppdrag att föreslå
anpassningar av registerförfattningar inom Socialdepartementets
verksamhetsområde för att regleringen ska leva upp till det nya dataskyddsdirektivet. Den omständigheten att inte dataskyddsförordningen utan brottsdatalagen kommer att vara tillämplig när det gäller
rättspsykiatrisk vård innebär att det för den verksamheten bör
övervägas om det behöver göras undantag från exempelvis de bestämmelser i patientdatalagen som föreslås innehålla hänvisningar till
dataskyddsförordningen. I vilken utsträckning det behöver göras
undantag eller anpassningar för att regleringen i patientdatalagen,
när det gäller rättspsykiatrisk vård, ska uppfylla kraven i det nya
dataskyddsdirektivet och inte komma i konflikt med den föreslagna
brottsdatalagen behöver också bedömas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
För att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet ska uppmärksammas att det krävs anpassningar av patientdatalagen på grund av det
nya dataskyddsdirektivet vid behandling av personuppgifter inom
rättspsykiatrisk vård har utredningen i författningsförslaget tagit in
en markering om detta. I avsnitt 10.1.3 föreslås också en upplysningsbestämmelse om att patientdatalagen vid behandling av personuppgifter inom rättspsykiatrisk vård kompletteras av brottsdatalagen.
Hälso- och sjukvård i samband med verkställighet
av fängelsestraff m.m.
När Kriminalvården verkställer ett fängelsestraff kan det förekomma
viss hälso- och sjukvård, som Kriminalvården tillhandahåller, eftersom den intagne inte kan utnyttja den allmänna hälso- och sjukvården. Motsvarande kan förekomma hos Statens institutionsstyrelse
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vid verkställighet av missbrukarvård eller sluten ungdomsvård som
påföljd. Sådan hälso- och sjukvård anses, enligt den bedömning
Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv gjort, separerad från
den verksamhet som utgör verkställigheten av straffet. Det innebär
att det även fortsättningsvis är patientdatalagen, kompletterad av
dataskyddsförordningen och den förslagna dataskyddslagen, och
inte den föreslagna brottsdatalagen som gäller för den behandling
av personuppgifter som utförs inom Kriminalvårdens och Statens
institutionsstyrelses hälso- och sjukvårdsverksamhet, såvida det
inte rör sig om sådan kontroll eller provtagning som den intagne i
vissa fall är skyldig att underkasta sig som ett led i verkställigheten
av straffet.5 Patientdatalagen kan alltså i dessa fall fortsätta att gälla
vid behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvård hos
straffverkställande myndigheter.
Hälso- och sjukvård i verksamheter som inte omfattas
av EU-rätten
Hälso- och sjukvård kan utgöra led i verksamheter som inte omfattas av EU-rätten, t.ex. när Försvarsmakten tar hand om soldater
som skadats vid en övning eller insats i Sverige. Behandlingen av
personuppgifter i verksamheten omfattas i dessa fall inte av dataskyddsförordningen (artikel 2.2 a), men enligt 1 kap. 2 § i den föreslagna dataskyddslagen ska bestämmelserna i dataskyddsförordningen och den lagen ändå gälla. Patientdatalagen, kompletterad av
dataskyddsförordningen och dataskyddslagen, kan alltså fortsätta
att gälla i dessa fall.
10.1.2

Lagens syfte

Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om patientdatalagens syfte
i 1 kap. 2 §.

5

Prop. 2007/08:126 s. 50 och SOU 2017:29 s. 218.
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Som utredningen konstaterat i avsnitt 9.4 påverkas inte bestämmelser om syftet med lagstiftningen av dataskyddsförordningen.
Bestämmelsen i 1 kap. 2 § patientdatalagen kan därmed behållas.
10.1.3

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 1 kap. 4 § patientdatalagen ska innehålla en upplysning om att lagen kompletterar
dataskyddsförordningen.
Det ska också upplysas om att dataskyddslagen gäller, om
inte annat följer av patientdatalagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.
Inom den rättspsykiatriska vården ska i stället den föreslagna
brottsdatalagen gälla, om inte annat följer av patientdatalagen
eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.
Enligt 1 kap. 4 § patientdatalagen gäller personuppgiftslagen vid
sådan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården
som är helt eller delvis automatiserad eller där uppgifterna ingår i
eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier, om inte annat följer av patientdatalagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.
Som anges i avsnitt 9.6 bör registerförfattningarna alltjämt gälla
utöver den nationella generella regleringen. I patientdatalagen ska
förhållandet till dataskyddslagen liksom i dag endast regleras för
automatiserad behandling eller sådan manuell behandling där uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i ett register.
Som anges i avsnitt 9.6 bör även en upplysningsbestämmelse om
att patientdatalagen kompletterar dataskyddsförordningen tas in i
lagen.
Behandling av personuppgifter som sker i samband med verkställighet av rättspsykiatrisk vård omfattas, som framgår av avsnitt 10.1.1, inte av dataskyddsförordningens tillämpningsområde
utan av tillämpningsområdet för det nya dataskyddsdirektivet.
Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv har föreslagit en brottsdatalag som ska genomföra det nya dataskyddsdirektivet. Brotts-
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datalagen ska dock enligt den föreslagna 1 kap. 5 § inte gälla om det
finns avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning.
Utredningen anser, som framgår av avsnitt 10.1.1, att patientdatalagen, på samma sätt som vid annan hälso- och sjukvård, bör
fortsätta att gälla vid behandling av personuppgifter inom rättspsykiatrisk vård. Utredningen har samrått med Utredningen om
2016 års dataskyddsdirektiv om den bedömningen. Patientdatalagen bör vid behandling av personuppgifter inom den rättspsykiatriska vården gälla utöver den föreslagna brottsdatalagen på samma
sätt som andra registerförfattningar inom den lagens tillämpningsområde.6 Det innebär att det är brottsdatalagens bestämmelser som
ska tillämpas inom den rättspsykiatriska vården om inte patientdatalagen innehåller bestämmelser som avviker från den lagen. En
ny upplyningsbestämmelse med denna innebörd bör därför införas
i patientdatalagen. Dataskyddsförordningen och den föreslagna dataskyddslagen ska alltså inte tillämpas vid behandling av personuppgifter inom rättspsykiatrisk vård.
10.1.4

Tillämpningsområdet för kapitlet med grundläggande
bestämmelser om behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 2 kap. 1 § patientdatalagen som innebär att de grundläggande bestämmelserna i
2 kap. ska gälla sådan behandling som avses i 1 kap. 4 § patientdatalagen kan behållas.
I patientdatalagens andra kapitel finns grundläggande bestämmelser
om behandling av personuppgifter. Dessa bestämmelser gäller enligt 2 kap. 1 § endast sådan behandling som avses i 1 kap. 4 §, dvs.
behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad eller där uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning
eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Bestämmelserna i
2 kap. gäller alltså inte för manuell behandling av personuppgifter
som inte ingår eller är avsedda att ingå i ett register. Utredningen
har ovan föreslagit att 1 kap. 4 § ändras på så sätt att bestämmelsen
6

Jämför SOU 2017:29 s. 141.
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ska ange lagens förhållande till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i stället för förhållandet till personuppgiftslagen. Någon
ändring beträffande vilken typ av behandling som avses föreslås
inte. Hänvisningen i 2 kap. 1 § kan därför behållas.
10.1.5

Rätten att invända mot behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 2 kap. 2 § patientdatalagen som anger att behandling av personuppgifter får utföras
även om den registrerade motsätter sig den kan och bör behållas.
Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt patientdatalagen får enligt lagens 2 kap. 2 § som huvudregel utföras även om
den enskilde motsätter sig den.
Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att invända mot behandling av personuppgifter; detta under förutsättning att det rör sig om sådan behandling som bedömts nödvändig
för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning eller om behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning (se vidare avsnitt 9.15.1).
Utredningen har nedan i avsnitt 10.1.7 gjort bedömningen att stora
delar av den behandling av personuppgifter som utförs enligt patientdatalagen sker för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Vid behandling
som sker med stöd av en sådan rättslig grund har den registrerade
enligt dataskyddsförordningen inte någon rätt att göra invändningar.
I förhållande till sådan behandling utgör bestämmelsen i 2 kap. 2 §
patientdatalagen således inte en begränsning av den registrerades
rätt enligt dataskyddsförordningen.
En del av den behandling av personuppgifter som regleras i patientdatalagen grundar sig emellertid på artikel 6.1 e (allmänt intresse
och myndighetsutövning). Sådan behandling har den registrerade
med stöd av artikel 21.1 i dataskyddsförordningen möjlighet att invända mot. Som framgår av avsnitt 9.15.2 är det dock möjligt att
göra nationella undantag från rätten att invända mot behandling
om de förutsättningar som anges i artikel 23 i dataskyddsförordningen är uppfyllda.
Begränsningen av rätten att göra invändningar måste för det
första ha till syfte att säkerställa något av de i punkterna a–j upp-
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räknande intressena. Det intresse som ligger närmast till hands för
den behandling som sker enligt patientdatalagen är det som anges i
punkten e angående andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt ett av unionens eller
en medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social
trygghet. I avsnitt 9.8.2 har utredningen konstaterat att bedrivande
av verksamhet inom bl.a. hälso- och sjukvård inklusive den administration sådan verksamhet kräver, är ett sådant viktigt mål av allmänt intresse som avses i artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen.
För det andra måste åtgärden att begränsa rätten att göra invändningar ske med respekt för andemeningen i de grundläggande
rättigheterna och friheterna och utgöra en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle. Utredningen konstaterar att det inom hälso- och sjukvården måste vara möjligt att
sköta journalföring och annan dokumentation på ett rättssäkert
och effektivt sätt. Att begränsa rätten att göra invändningar mot
behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården är nödvändigt med hänsyn till såväl patientsäkerheten som kvaliteten på
vården. En möjlighet för den registrerade att motsätta sig att personuppgifter om bl.a. dennes hälsa behandlas skulle kunna få stora
konsekvenser för vården av den personen. Utredningen gör därför
också bedömningen att en begränsning av rätten att göra invändningar är proportionerlig i förhållande till sitt syfte. Begränsningen
strider inte heller mot andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna.
En begränsning av rätten att göra invändningar måste vidare
uppfylla kraven i artikel 23.2 på bestämmelser som den lagstiftning
som begränsar den registrerades rättigheter ska innehålla. Utredningens bedömning är att bestämmelser med det innehåll som krävs
finns i patientdatalagen.
Det är sammantaget enligt utredningens bedömning tillåtet att
begränsa möjligheten att göra invändningar mot behandling av personuppgifter på det sätt som regleras i 2 kap. 2 § patientdatalagen.
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Samtycke som grund för behandlingen

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 2 kap. 3 § patientdatalagen om att den registrerades samtycke kan utgöra grund
för behandling av personuppgifter kan behållas.
Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt patientdatalagen får enligt lagens 2 kap. 3 § ändå ske om den enskilde har
lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen. Undantag finns
såväl i patientdatalagen som i annan lagstiftning och regeringen får
meddela föreskrifter om ytterligare undantag.
Enligt den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.10.2 behöver någon ny avvägning angående huruvida det är lämpligt att
grunda en behandling av personuppgifter på samtycke inte göras.
Bestämmelsen om behandling av personuppgifter med stöd av den
enskildes samtycke i 2 kap. 3 § första stycket patientdatalagen kan
därför behållas.
Även möjligheten enligt 2 kap. 3 § andra stycket patientdatalagen för regeringen att föreskriva att en behandling inte får utföras
trots den enskildes samtycke kan enligt utredningens mening vara
kvar. Regeringen får i vart fall, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.2, reglera vad myndigheter inte ska göra, även
om enskilda kan åberopa en rätt enligt dataskyddsförordningen att få
behandla personuppgifter med stöd av ett giltigt samtycke. Möjligheten att med stöd av samtycke behandla känsliga personuppgifter
kan vidare för såväl myndigheter som enskilda inskränkas genom
nationell lagstiftning enligt artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen.
Regeringen får förstås inte utöva föreskriftsrätten i strid med dataskyddsförordningen.
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Ändamål och grund för behandling av personuppgifter

Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagen i
2 kap. 5 § andra meningen patientdatalagen tas bort. I stället
hänvisas till artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen som ger uttryck för finalitetsprincipen.
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 2 kap. 4 § och 5 §
första meningen patientdatalagen om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas är förenliga med dataskyddsförordningen
och kan och bör därmed behållas.
Den behandling av personuppgifter som sker enligt patientdatalagen avser huvudsakligen insamling av personuppgifter för dokumentering i en patientjournal.7 Av ändamålsbestämmelsen i 2 kap.
4 § första stycket 1 patientdatalagen framgår bl.a. att personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för
att fullgöra den skyldighet att föra patientjournal som anges i
3 kap. patientdatalagen. Den behandling av personuppgifter som
sker i syfte att föra patientjournal är således enligt utredningens
bedömning nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som
åvilar den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 6.1 c i
dataskyddsförordningen.8 Utöver skyldigheten att föra patientjournal i patientdatalagen finns det andra författningar som föreskriver
att vårdgivare inom hälso- och sjukvården ska dokumentera och
lämna ut uppgifter till olika myndigheter. Det anges därför i 2 kap.
4 § första stycket 3 patientdatalagen att personuppgifter får behandlas om det behövs för att upprätta annan dokumentation som
följer av lag, förordning eller annan författning. Även behandling
som sker för detta ändamål är nödvändig för att fullgöra rättsliga
förpliktelser enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Detsamma
gäller behandling av personuppgifter för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning enligt
2 kap. 5 § patientdatalagen om det sker på grund av en uppgiftsskyldighet. I den mån uppgiftslämnandet inte grundar sig på en
skyldighet utan på en möjlighet att lämna uppgifter, får uppgifts7
8

Prop. 2007/08:126 s. 34.
Samma bedömning gjordes i prop. 2007/08:126 s. 65.
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lämnandet anses utgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.
De andra ändamål som räknas upp i 2 kap. 4 § första stycket är
upprättande av annan dokumentation som behövs i och för vården
av patienter, administration som rör patienter och som syftar till
att ge vård i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall, systematisk och fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring i verksamheten, administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten samt framställning av statistik
om hälso- och sjukvården. Bedrivandet av en god hälso- och sjukvård är i vissa fall, särskilt för det allmänna, en rättslig förpliktelse,
t.ex. enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). I 5 kap. 1 § hälsooch sjukvårdslagen finns det en generell rättslig förpliktelse för den
som bedriver hälso- och sjukvård, dvs. de vårdgivare som omfattas
av patientdatalagen, att bedriva denna så att den uppfyller kraven på
en god vård. Detta får också anses vara det yttersta syftet med den
behandling av personuppgifter som tillåts enligt patientdatalagen –
att uppnå en god vård. Större delen av den behandling av personuppgifter som sker för de ändamål som anges i patientdatalagen har
således stöd i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
Behandling enligt patientdatalagen, som inte är nödvändig för
att uppfylla en rättslig förpliktelse, får anses nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, i enlighet med vad som anges i avsnitt 9.8.2.
Redan det förhållandet att det enligt författning är en rättslig skyldighet för det allmänna att bedriva hälso- och sjukvård visar att bedrivandet av hälso- och sjukvård är en arbetsuppgift av allmänt
intresse i den mening som avses i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Det allmänna intresset av att vårdgivare ger en god vård är
som framgått lagfäst.
I enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1 krävs
ingen ytterligare analys av vilket stöd redan befintliga ändamål har i
dataskyddsförordningen. De krav på den rättsliga grunden för behandlingen som tillkommit i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen
får i enlighet med vad utredningen konstaterat i samma avsnitt anses uppfyllda utan vidare analys när det gäller ändamål som är
reglerade sedan tidigare. Behandling för de ändamål som anges i
2 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen är alltså laglig enligt dataskydds-
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förordningen och de befintliga ändamålen kan och bör därmed behållas.
Finalitetsprincipen
I 2 kap. 5 § patientdatalagen hänvisas till 9 § första stycket d och
andra stycket personuppgiftslagen, vilket innebär att den s.k. finalitetsprincipen gäller vid behandling enligt patientdatalagen. Hänvisningen syftar till att klargöra att personuppgifter som redan finns i
verksamheten får behandlas för andra ändamål än dem för vilka de
har samlats in under förutsättning att de nya ändamålen inte är oförenliga med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Hänvisningen innebär vidare att behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte ska anses som
oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.
Eftersom personuppgiftslagen kommer att upphävas, måste hänvisningen till bestämmelsen om finalitetsprincipen i den lagen ändras.
Det bör ske i enlighet med vad som redovisas i avsnitt 9.10.3.
10.1.8

Personuppgiftsansvar

Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelserna om personuppgiftsansvar
i 2 kap. 6 § patientdatalagen.
Som framgått av avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om vem som är
personuppgiftsansvarig inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen. Bestämmelserna i 2 kap. 6 § patientdatalagen kan och
bör därför behållas.
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Personuppgifter som får behandlas

Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagen i
2 kap. 7 § patientdatalagen tas bort. I stället ska det uttryckligen
anges vilka uppgifter om lagöverträdelser som får behandlas.
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 2 kap. 7 § patientdatalagen om vilka personuppgifter som får behandlas kan och
bör i övrigt behållas.
En vårdgivare får enligt 2 kap. 7 § patientdatalagen endast behandla
sådana personuppgifter som behövs för de ändamål som anges i 4 §.
Uppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § personuppgiftslagen, dvs. uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott,
domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, får endast behandlas om det är absolut nödvändigt för ett sådant ändamål. Det gäller även för vårdgivare som
inte är statliga myndigheter, landsting eller kommuner.
Begränsning av vilka personuppgifter som får behandlas
Att behandling endast får ske av sådana personuppgifter som behövs
för de ändamål de behandlas för är en grundläggande princip enligt
både dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet. Principen
om uppgiftsminimering följer av artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen, som anger att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och
inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Bestämmelsen om att endast personuppgifter som behövs
för de ändamål som anges i patientdatalagen får behandlas stämmer
därför väl överens med dataskyddsförordningen. En sådan precisering är tillåten för myndigheter. Preciseringen är tillåten även för enskilda eftersom behandlingen stödjer sig på de rättsliga grunderna
fullgörande av rättslig förpliktelse eller utförande av arbetsuppgift
av allmänt intresse. Bestämmelsen kan och bör därför behållas.
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Uppgifter om lagöverträdelser
I enlighet med den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.12
kan och bör bestämmelser i registerförfattningar som tillåter enskilda och myndigheter att behandla uppgifter om lagöverträdelser
behållas. Som också framgår av det avsnittet kan begränsningar av
möjligheten att behandla uppgifter om friande brottmålsdomar och
administrativa frihetsberövanden behållas för myndigheter. Detsamma gäller enskilda eftersom behandlingen inom patientdatalagens tillämpningsområde grundar sig på artikel 6.1 c och e (rättslig förpliktelse och allmänt intresse) i dataskyddsförordningen.
Bestämmelsen i patientdatalagen bör därför omfatta samma uppgifter som i dag, dvs. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel och
administrativa frihetsberövanden. Eftersom personuppgiftslagen
kommer att upphöra, måste det dock anges direkt i bestämmelsen
vilka uppgifter det rör sig om.
10.1.10 Känsliga personuppgifter
Utredningens förslag: Patientdatalagen kompletteras med en
bestämmelse som påminner om kravet enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen på att känsliga personuppgifter endast får
behandlas av eller under ansvar av den som omfattas av tystnadsplikt.
Utredningens bedömning: Behandling av känsliga personuppgifter inom patientdatalagens tillämpningsområde kan alltjämt
ske med stöd av ändamålsbestämmelserna i patientdatalagen.
Behandling av känsliga personuppgifter får ske med stöd av 2 kap.
4, 5 och 7 §§ patientdatalagen som anger att en vårdgivare endast
får behandla sådana personuppgifter som behövs för vissa uppräknade ändamål. Den regleringen ersätter bestämmelsen om behandling av känsliga personuppgifter i 18 § personuppgiftslagen.9
9

Prop. 2007/08:126 s. 56 och 230 f.
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I avsnitt 9.11.4 redogör utredningen för vad som omfattas av
undantaget för hälso- och sjukvård i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen. Utredningen gör mot bakgrund av vad som anges
där bedömningen att den behandling som sker enligt patientdatalagen ryms inom de syften som nämns i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen. Patientdatalagens reglering bedöms således vara förenlig med dataskyddsförordningen och känsliga personuppgifter kan
även fortsättningsvis ske med stöd av ändamålsbestämmelserna.
Som också anges i avsnitt 9.11.4 bör en bestämmelse som påminner om kravet på tystnadsplikt enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen tas in i patientdatalagen.
Som anges i avsnitt 9.11.6 har några nya kategorier av känsliga
personuppgifter tillkommit i dataskyddsförordningen, nämligen
genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning. Eftersom
känsliga personuppgifter får behandlas under samma förutsättningar som andra personuppgifter inom patientdatalagens tillämpningsområde, påverkar det inte patientdatalagens reglering, utom
såvitt avser sökbegrepp och innehållet i kvalitetsregister, att nya
kategorier av personuppgifter kommer att vara att bedöma som
känsliga enligt dataskyddsförordningen.
10.1.11 Sökbegränsningar
Utredningens förslag: Möjligheten enligt 2 kap. 8 § andra stycket
patientdatalagen att använda uppgifter om hälsa som sökbegrepp
ska även avse sådana genetiska och biometriska uppgifter och
uppgifter om sexuell läggning som samtidigt kan anses utgöra
uppgifter om hälsa. Hänvisningarna till personuppgiftslagen i
2 kap. 8 § patientdatalagen ersätts med hänvisningar till 2 kap.
7 § respektive den föreslagna 7 a § patientdatalagen.
Utredningens bedömning: I övrigt kan och bör bestämmelserna
om sökbegrepp i 2 kap. 8 § patientdatalagen behållas.
I 2 kap. 8 § patientdatalagen finns det ett förbud mot att använda
känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser som
sökbegrepp. Som sökbegrepp får inte heller uppgifter om att någon
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fått bistånd eller varit föremål för andra insatser inom socialtjänsten eller enligt utlänningslagen (2005:716) användas. Vissa undantag från förbudet anges i bestämmelsen, bl.a. får uppgifter om hälsa
användas som sökbegrepp, och regeringen får meddela föreskrifter
om vissa ytterligare undantag.
Som anges i avsnitt 9.16.2 utgör sökbegränsningar säkerhetsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Sådana bestämmelser är
tillåtna om de avser en myndighets behandling av personuppgifter.
Bestämmelser om säkerhetsåtgärder är också tillåtna enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen när det gäller behandling
som grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av
allmänt intresse enligt artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen. Sökbegränsningarna behöver därmed, i enlighet med vad
som anges i det avsnittet, inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Utredningen anser att sökbegränsningarna, i enlighet med bedömningen i avsnitt 9.12, bör avse samma uppgifter om lagöverträdelser som i dag.
När det gäller sökbegränsningar avseende känsliga personuppgifter är det, som anges i avsnitt 9.11.6, utredningens utgångspunkt
att dessa även bör omfatta de nytillkomna kategorierna av känsliga
personuppgifter, dvs. genetiska uppgifter, biometriska uppgifter
för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning. Bara om det är nödvändigt för en ändamålsenlig behandling av personuppgifter i den aktuella verksamheten att befintliga skyddsåtgärder inte omfattar någon av de nya kategorierna av
uppgifter, bör den kategorin undantas. Som anges i avsnitt 7.5 kan
kategorierna av känsliga personuppgifter i viss mån överlappa varandra. Genetiska uppgifter kan t.ex. avslöja en persons hälsotillstånd.
Detsamma kan i någon mån antas gälla för de andra nytillkomna
kategorierna av känsliga personuppgifter. Sådana uppgifter utgör
i dag uppgifter om hälsa och är således tillåtna som sökbegrepp
enligt regleringen i 2 kap. 8 § patientdatalagen. Vid kontakt med
Sveriges Kommuner och Landsting10 har det framkommit att det
även fortsättningsvis finns behov av att söka på sådana uppgifter
inom hälso- och sjukvården. Utredningen gör därför bedömningen
10

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla
kommuner, landsting och regioner.
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att det är nödvändigt för en ändamålsenlig behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården att sådana genetiska och biometriska uppgifter och uppgifter om sexuell läggning som samtidigt
kan anses utgöra uppgifter om hälsa, kan fortsätta att användas som
sökbegrepp. Att dessa uppgifter får användas som sökbegrepp bör
tydliggöras genom att det anges i 2 kap. 8 § att uppgifter om hälsa,
inklusive genetiska och biometriska uppgifter och uppgifter om
sexuell läggning, får användas. Någon skillnad i sak är således inte
avsedd utan förslaget syftar endast till att tydliggöra att samma
sökningar som får göras i dag även får göras fortsättningsvis. Genetiska och biometriska uppgifter samt uppgifter om sexuell läggning
som inte samtidigt utgör uppgifter om hälsa får däremot inte användas som sökbegrepp.
Eftersom hänvisningarna till personuppgiftslagen inte kan vara
kvar när den lagen upphör, bör de ersättas med hänvisningar till
definitionerna av uppgifter om lagöverträdelser och känsliga personuppgifter i 2 kap. 7 § respektive den föreslagna 7 a § patientdatalagen.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
inom detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras.
Möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter kan därför behållas.
10.1.12 Skyldigheten att föra patientjournal
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 3 kap. patientdatalagen om skyldigheten att föra patientjournal kan och bör behållas.

Bestämmelser som inte gäller behandling av personuppgifter
I 3 kap. patientdatalagen regleras skyldigheten att föra patientjournal.
Bestämmelserna i kapitlet är tillämpliga oavsett om patientjournalen förs automatiserat eller manuellt. Till den del bestämmelserna
tillämpas på helt eller delvis automatiserad behandling eller manuell
behandling av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i
ett register omfattas behandlingen av dataskyddsförordningens regler-
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ing. Flera bestämmelser i kapitlet utgör inte några egentliga dataskyddsbestämmelser utan avser i stället att reglera förfarandet vid
journalföring. Detta gäller bestämmelserna i 1–4, 13 och 16 §§.
Någon prövning mot dataskyddsförordningen bedöms inte behöva
göras när det gäller dessa bestämmelser. Detsamma gäller den
bestämmelse i 3 kap. 19 § angående patientjournaler i krig m.m.
som endast innehåller en föreskriftsrätt för regeringen. Kapitlet
innehåller emellertid också bestämmelser som reglerar behandling
av personuppgifter i patientjournaler. För dessa bestämmelser görs
nedan en analys av om de behöver anpassas till dataskyddsförordningen.
En patientjournals innehåll
En patientjournal får enligt 3 kap. 5 § patientdatalagen innehålla
endast de uppgifter som behövs för de ändamål som anges i 2 kap.
4 § första stycket 1 och 2, dvs. om det behövs för att fullgöra skyldigheten att föra patientjournal och upprätta annan dokumentation
som behövs i och för vården av patienter eller administration som
rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller som
annars föranleds av vård i enskilda fall. Att endast personuppgifter
som behövs för de ändamål för vilka journalföring är tillåten får
behandlas följer av den grundläggande principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen, som också
finns i artikel 6.1 c i dataskyddsdirektivet. I den artikeln anges att
uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i
förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Bestämmelsen
stämmer därför väl överens med dataskyddsförordningen.
I 3 kap. patientdatalagen finns också ett antal bestämmelser som
preciserar vad en patientjournal ska innehålla. En patientjournal ska
t.ex. enligt 3 kap. 6 § innehålla de uppgifter som behövs för en god
och säker vård av patienten. I bestämmelsen räknas vidare upp vilka
uppgifter en patientjournal alltid ska innehålla. Av 3 kap. 7 § framgår att en patientjournal även får innehålla de uppgifter som enligt
lag eller annan författning ska antecknas i en patientjournal.
I 3 kap. 10 § finns ett krav på signering av journalanteckningar. Om
en journalhandling har lämnats ut till någon, ska detta enligt 3 kap.
11 § dokumenteras i patientjournalen. De uppräknade bestämmel-
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serna specificerar vilka uppgifter som får behandlas i en patientjournal. Att personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte
för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas
följer som nämnts redan av principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen. De nu berörda bestämmelserna
i patientdatalagen kan sägas utgöra ett utflöde av denna princip.
Medlemsstaterna tillåts som redan nämnts att införa mer specifika bestämmelser i den nationella lagstiftningen antingen eftersom
behandlingen stödjer sig på de rättsliga grunderna enligt 6.1 c eller e
i dataskyddsförordningen eller därför att den endast avser myndigheter. Överväganden kring vilka uppgifter som behöver antecknas i
en patientjournal har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten och
utredningen har att utgå från att de uppgifter som anges i dessa
bestämmelser behövs för de ändamål för vilka uppgifterna i patientjournalen behandlas. Bestämmelserna kan och bör därför behållas.
Om patienten anser att en uppgift i patientjournalen är oriktig
eller missvisande, ska det enligt 3 kap. 8 § antecknas i journalen.
Bestämmelsen är ett komplement till bestämmelserna om rättelse
och journalförstöring i 8 kap. 3 och 4 §§. Av förarbetena framgår
att det behövdes ett komplement till de bestämmelserna eftersom
det för rättelse av en journaluppgift på patientens begäran krävs att
den som ansvarar för uppgiften är överens med patienten om felaktigheten och journaluppgifter kan förstöras endast i undantagsfall.11 Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen införs en ny rätt
för registrerade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen,
ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bl.a. genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.
Bestämmelsen i 3 kap. 8 § patientdatalagen utgör möjligen en utvidgning av den registrerades rättigheter i förhållande till dataskyddsförordningens bestämmelser. Medlemsstaterna tillåts emellertid
som redan nämnts att införa mer specifika bestämmelser i den
nationella lagstiftningen. Att på detta sätt möjligen utvidga den registrerades rätt att få sina synpunkter på behandlingen antecknade får
anses förenligt med dataskyddsförordningen.
Uppgifter som ska antecknas enligt 3 kap. 6–8 §§ ska enligt
3 kap. 9 § föras in i journalen så snart som möjligt. Bestämmelsen
överensstämmer med principen om korrekthet i artikel 5.1 d i data11

Prop. 2007/08:126 s. 93.
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skyddsförordningen som anger att uppgifterna ska vara korrekta
och om nödvändigt uppdaterade. Av de skäl som anges ovan bedöms
även den bestämmelsen förenlig med dataskyddsförordningen.
Regeringen har enligt 3 kap. 12 § möjlighet att meddela undantag från vissa av bestämmelserna i 3 kap. samt föreskrifter om en
journalhandlings innehåll och utformning. Dataskyddsförordningen
hindrar inte att föreskrifter meddelas inom detta område eller att
föreskriftsrätten delegeras.
Sammanfattningsvis gör alltså utredningen bedömningen att de
nu berörda bestämmelserna om patientjournalers innehåll kan och
bör behållas.
Hantering av journalhandlingar
I 3 kap. 14 § första stycket anges att uppgifter i en journalhandling
inte får utplånas eller göras oläsliga i andra fall än som avses i 8 kap.
4 §, som handlar om förstörande av patientjournal. Bestämmelsen
innehåller endast en upplysning om att bestämmelsen om förstörande av patientjournal gäller. Den bestämmelsen berörs i avsnitt 10.1.17. Av 3 kap. 14 § andra stycket framgår att vid rättelse
av en felaktighet ska det anges när rättelsen skett och vem som har
gjort den. Bestämmelsen i andra stycket gäller inte rättelsen i sig,
den framgår av 8 kap. 3 § patientdatalagen som också den berörs i
avsnitt 10.1.17. I stället handlar bestämmelsen om ytterligare uppgifter som ska finnas i en patientjournal, nämligen uppgift om när
en rättelse skett och vem som gjort den. Som anförts ovan har överväganden kring vilka uppgifter som behöver antecknas i en patientjournal gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten. Utredningen utgår
därför från att de uppgifter som enligt regleringen i patientdatalagen ska finnas i patientjournalen behövs för de ändamål för vilka
uppgifterna i patientjournalen behandlas. Utredningen bedömer därför på samma skäl som anges ovan att även denna bestämmelse är
förenlig med dataskyddsförordningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
enligt 3 kap. 15 § meddela föreskrifter om hur journalhandlingar
ska hanteras och förvaras. Dataskyddsförordningen hindrar inte en
sådan föreskriftsrätt. Bestämmelsen behöver därför inte ändras.
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Bevarande av journalhandlingar
Bestämmelsen i 3 kap. 17 § patientdatalagen reglerar bevarande av
journalhandlingar. I 3 kap. 18 § anges att för journalhandlingar som
utgör allmänna handlingar gäller, med de undantag som följer av
17 §, arkivlagen (1990:782) samt de bestämmelser som meddelas
med stöd av arkivlagen.
Bestämmelser om bevarande behöver, i enlighet med vad som
anges i avsnitt 9.17.2, inte ändras under förutsättning att den ursprungliga behandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse eller
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna om bevarande i patientdatalagen kan således behållas.
I 3 kap. 17 § patientdatalagen ges även regeringen rätt att meddela vissa föreskrifter om bevarande. Dataskyddsförordningen hindrar
inte en sådan föreskriftsrätt. Bestämmelsen kan därför behållas.
Bestämmelserna i 3 kap. 17 § andra stycket och 18 § är endast
upplysningsbestämmelser varför det saknas skäl att göra någon
prövning av dessa.
10.1.13 Säkerhetsåtgärder
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om säkerhetsåtgärder i form av begränsningar av åtkomst till personuppgifter och
utlämnande av uppgifter i 4 och 5 kap. patientdatalagen kan behållas.

Åtkomst till personuppgifter
I 4 kap. 1–3 §§ patientdatalagen finns ett antal bestämmelser som
på olika sätt reglerar den interna tillgången till personuppgifter
inom hälso- och sjukvården. Bestämmelserna innebär bl.a. att en
medarbetare får ta del av uppgifter om patienter endast om han
eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver
uppgifterna för sitt arbete. En vårdgivare ska också begränsa behörigheten till uppgifter till vad som behövs för att en medarbetare
ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter samt se till att åtkomst
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dokumenteras och kontrolleras. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter.
Som anges i avsnitt 9.16.2 är styrning av tilldelning och begränsning av behörigheter samt loggkontroll säkerhetsåtgärder enligt
dataskyddsförordningen. I enlighet med vad som anges i det avsnittet behöver den typ av bestämmelser det nu är fråga om inte
ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
på detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. De
bemyndiganden som ges i bestämmelsen behöver därför inte ändras.
Patientens möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst
för vårdsyfte
Patienten har enligt 4 kap. 4 § patientdatalagen en möjlighet att
motsätta sig elektronisk åtkomst till uppgifter i patientjournalen
för den som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan
vårdprocess hos samma vårdgivare. Av 4 kap. 5 § följer att en spärr
får hävas om patienten samtycker till det, eller patientens samtycke
inte kan inhämtas och informationen kan antas ha betydelse för
den vård som patienten oundgängligen behöver.
Som redan angetts har den registrerade enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen, av skäl som hänför sig till hans eller hennes
specifika situation, en rätt att göra invändningar mot behandling av
personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på
artikel 6.1 e eller f (arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett
led i myndighetsutövning och intresseavvägning).
Behandling för de ändamål som avses i 4 kap. 4 § patientdatalagen, att fullgöra skyldigheten att föra patientjournal och upprätta
annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter
samt upprätta annan dokumentation som följer av författning, sker
enligt utredningens bedömning för att den är nödvändig för att
fullgöra rättsliga förpliktelser. Vid behandling som sker med stöd
av en rättslig förpliktelse har den registrerade enligt dataskyddsförordningen inte någon rätt att göra invändningar. Patientens möjlighet att motsätta sig att personuppgifter görs tillgängliga genom
elektronisk åtkomst innebär således en utvidgning av rätten att göra
invändningar enligt dataskyddsförordningen. Medlemsstaterna tillåts
som redan nämnts att införa mer specifika bestämmelser i den
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nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen eller därför att de endast avser en myndighets behandling av
personuppgifter. Att på detta sätt utvidga den registrerades rätt att
göra invändningar och få sina personuppgifter spärrade kan därför
inte anses strida mot dataskyddsförordningen. Eftersom rätten att
motsätta sig behandling enligt 4 kap. 4 § innebär en utvidgning av
den registrerades rätt enligt dataskyddsförordningen, ser utredningen inte heller några problem med att behålla bestämmelsen i
4 kap. 5 § om att spärren får hävas om patienten själv tar tillbaka sin
invändning eller om det inte är möjligt att inhämta samtycke.
Skydd för identitet i vissa fall
Bestämmelsen i 4 kap. 6 § första stycket patientdatalagen upplyser
om att det i 14 § lagen (1996:1156) om receptregister finns bestämmelser om att E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter till landstingen om förskrivning av läkemedel och andra varor
och att uppgifter om patientens identitet ska vara krypterade vid
utlämnandet. Sådana uppgifter om patientens identitet får enligt
4 kap. 6 § andra stycket patientdatalagen inte behandlas i syfte att
röja en patients identitet utan att patienten samtycker till det. Av
tredje stycket framgår att uppgifter om en patients identitet som
har dokumenterats inom hälso- och sjukvården och som landstingen
ska sambearbeta med sådana uppgifter om patientens identitet som
har lämnats ut från E-hälsomyndigheten, ska vara krypterade så att
patientens identitet skyddas vid behandlingen.
Syftet med att E-hälsomyndigheten lämnar ut uppgifter till
landstingen är att landstingen i sin verksamhet för medicinsk uppföljning ska kunna använda uppgifter om enskilda patienters uttag
av förskrivna läkemedel och andra varor tillsammans med uppgifter
som finns i landstingens vårddokumentation.12 Förbudet i andra
stycket mot att behandla de uppgifter om patientens identitet som
lämnats ut från E-hälsomyndigheten i syfte att röja en patients
identitet har införts för att säkerställa att krypteringen består hos
landstingen. Med kryptering avses s.k. envägskryptering vilket innebär att man genom användning av en algoritm krypterar identitets12

Prop. 2009/10:138 s. 22 ff.
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uppgifter så att de inte längre är läsbara på normalt sätt. Vid krypteringen får varje personnummer en unik kod. När samma krypteringsmetod används av landstingen är det möjligt att koppla ihop
uppgifter som kommer från E-hälsomyndigheten med uppgifter
om samma person som redan finns hos landstingen. På så sätt kan
uppgifterna sambearbetas i landstingens uppföljning. Krypteringen
innebär alltså inte en total avidentifiering utan det är fortfarande
fråga om personuppgifter. Bestämmelsen i andra stycket medger att
ett landsting med patientens samtycke genom s.k. bakvägsidentifiering kan söka efter uppgifter om denne genom att använda den kod
som erhållits vid krypteringen. På så sätt kan landstingen även upprätta ett registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen.13
Som utredningen konstaterat i avsnitt 9.16.2 utgör kryptering
en sådan säkerhetsåtgärd som nämns i artikel 32 i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna om kryptering i 4 kap. 6 § patientdatalagen
kan i enlighet med vad som anges i avsnittet behållas.
När det gäller bestämmelsen i 4 kap. 6 § andra stycket om att
uppgifter om patientens identitet får röjas om denne samtycker till
det bör bestämmelserna i artikel 11 i dataskyddsförordningen nämnas. Artikel 11.1 i dataskyddsförordningen innebär att om de ändamål för vilka den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter
inte kräver eller inte längre kräver att den registrerade identifieras av
den personuppgiftsansvarige, ska den personuppgiftsansvarige inte
vara tvungen att bevara, förvärva eller behandla ytterligare information för att identifiera den registrerade endast i syfte att följa dataskyddsförordningen. Av artikel 11.2 i dataskyddsförordningen följer
vidare att om den personuppgiftsansvarige, i de fall som avses i
artikel 11.1, kan visa att denne inte är i stånd att identifiera den
registrerade, ska den personuppgiftsansvarige om möjligt informera
den registrerade om detta. I sådana fall ska artiklarna 15–20 inte
gälla, förutom när den registrerade för utövande av sina rättigheter
i enlighet med dessa artiklar tillhandahåller ytterligare information
som gör identifieringen möjlig. Av skäl 57 i dataskyddsförordningen
framgår att om de personuppgifter som behandlas av en personuppgiftsansvarig inte gör det möjligt för denne att identifiera en
fysisk person, bör den personuppgiftsansvarige inte vara tvungen
att skaffa ytterligare information för att kunna identifiera den regi13

Prop. 2009/10:138 s. 32 ff.
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strerade, om ändamålet endast är att följa någon av bestämmelserna
i förordningen. Bestämmelsen i artikel 11 innebär alltså bl.a. att den
personuppgiftsansvarige inte behöver behandla ytterligare information för att identifiera den registrerade endast i syfte att lämna ut
ett registerutdrag enligt artikel 15. Den personuppgiftsansvarige
bör dock inte enligt dataskyddsförordningen vara förhindrad att
behandla sådana ytterligare uppgifter om den registrerade samtycker till det. Utredningen gör därför den bedömningen att någon
ändring i bestämmelsen i 4 kap. 6 § andra stycket, som bara gäller
landsting, inte behöver göras med anledning av artikel 11 i dataskyddsförordningen eller annars.
Bestämmelsen om att patienten kan samtycka till att dennes
identitet röjs har införts för att möjliggöra för landstingen att fullgöra skyldigheten att lämna ut registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen. Motsvarande skyldighet följer av artikel 15 i dataskyddsförordningen. Någon annan anledning att röja patientens
identitet torde knappast komma i fråga. Medlemsstaterna tillåts som
redan nämnts att införa mer specifika bestämmelser i den nationella
lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen.
Bestämmelsen kan mot bakgrund av vad som anförts ovan inte
anses strida mot dataskyddsförordningen.
Utlämnande genom direktåtkomst och på medium
för automatiserad behandling
I 5 kap. 4 § första stycket patientdatalagen slås fast att utlämnande
genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten endast i den
utsträckning som anges i lag eller förordning. Enligt bestämmelsens andra stycke och 5 kap. 5 § medges viss direktåtkomst inom
landsting eller kommuner som bedriver hälso- och sjukvård genom
flera myndigheter och direktåtkomst för enskilda. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid en enskilds direktåtkomst.
Av 5 kap. 6 § patientdatalagen framgår att om en personuppgift
får lämnas ut, kan det ske på medium för automatiserad behandling.
Bestämmelser om hur och under vilka förutsättningar elektroniskt utlämnande av behandlade personuppgifter får ske utgör, som
angetts i avsnitt 9.16.2, en form av säkerhetsåtgärder enligt data341
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skyddsförordningen. Bestämmelserna om direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling behöver i enlighet med vad som anges i det avsnittet inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
på detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. De
bemyndiganden som ges i bestämmelsen behöver därför inte ändras.
10.1.14 Upplysningsbestämmelser och allmän bestämmelse
om utlämnande
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 5 kap. 1 och 2 §§
patientdatalagen påverkas inte av dataskyddsförordningen.
Bestämmelserna i 5 kap. 1 och 2 §§ patientdatalagen upplyser om
att det finns bestämmelser om utlämnande av uppgifter i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
och patientsäkerhetslagen (2010:659). Då dessa bestämmelser
endast upplyser om annan lagstiftning behöver någon bedömning
mot dataskyddsförordningens bestämmelser inte göras.
Enligt 5 kap. 3 § har en myndighet, som enligt 9 kap. har hand
om en patientjournal upprättad inom enskild hälso- och sjukvård,
samma skyldighet som den som ansvarat för journalen före överlämnandet att lämna ut en uppgift ur journalen som begärs för särskilt fall. Bestämmelsen är inte en dataskyddsbestämmelse och den
talar inte heller om på vilket sätt uppgifterna ska lämnas ut, dvs. om
det ska ske manuellt eller elektroniskt. Någon prövning mot dataskyddsförordningen bedöms därför inte heller behöva göras när det
gäller denna bestämmelse.
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10.1.15 Sammanhållen journalföring
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om sammanhållen
journalföring i 6 kap. patientdatalagen kan behållas.

Direktåtkomst till uppgifter hos en annan vårdgivare
En vårdgivare får enligt 6 kap. 1 § patientdatalagen, under de förutsättningar som anges i 6 kap. 2 §, ha direktåtkomst till vissa personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare. Begreppet sammanhållen journalföring används i patientdatalagen som benämning för
ett elektroniskt system som på detta sätt möjliggör att vårddokumentation görs åtkomlig för andra vårdgivare genom direktåtkomst.
Bestämmelser om hur och under vilka förutsättningar elektroniskt utlämnande av behandlade personuppgifter får ske utgör som
angetts i avsnitt 9.16.2 en form av säkerhetsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Utredningen har i det avsnittet gjort bedömningen att bestämmelser om direktåtkomst inte behöver ändras
med anledning av dataskyddsförordningen.
Skede 1 – patientens inflytande när uppgifterna görs tillgängliga
Patienten har enligt 6 kap. 2 § första stycket en rätt att motsätta sig
att uppgifter görs tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring. Om patienten motsätter sig, får enligt andra
stycket endast uppgift om att det finns spärrade uppgifter samt uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna göras tillgängliga för andra vårdgivare.
En förutsättning för att uppgifter om en patient ska få göras
tillgängliga för andra vårdgivare är enligt tredje stycket att patienten i förväg har informerats om vad den sammanhållna journalföringen innebär och om att patienten kan motsätta sig att andra
uppgifter än dem som anges i andra stycket görs tillgängliga för
andra vårdgivare.
Om en patient motsätter sig att uppgifter görs tillgängliga för
andra vårdgivare, ska uppgifterna enligt fjärde stycket spärras. Vårdnadshavaren till ett barn kan dock inte spärra uppgifter om barnet.
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En patient kan när som helst begära att den vårdgivare som har
spärrat uppgifterna häver spärren.
Ospärrade uppgifter om patienten ska enligt femte stycket göras
tillgängliga för de vårdgivare som är anslutna till systemet med
sammanhållen journalföring. Det ska vidare införas en uppgift i
systemet om att det finns ospärrade uppgifter om patienten. Andra
vårdgivare ska kunna ta del av uppgiften om att det finns ospärrade
uppgifter utan att ta del av uppgift om vilken vårdgivare som har
gjort uppgiften tillgänglig och övriga uppgifters innehåll.
Bestämmelsen i 6 kap. 2 § patientdatalagen kompletteras av en
sekretessbrytande bestämmelse i 25 kap. 11 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) som innebär att hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § inte hindrar att uppgift lämnas till en
myndighet som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården
eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen. I 25 kap. 2 § första stycket
offentlighets- och sekretesslagen finns vidare en bestämmelse som
innebär att det råder absolut sekretess för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare
enligt bestämmelserna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen, om det saknas förutsättningar enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 §
samma lag för att myndigheten ska få behandla uppgiften.
I 6 kap. 2 a § patientdatalagen finns det ett undantag till bestämmelsen i 6 kap. 2 §. En vårdgivare får göra uppgifter om en patient
som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning enligt 2 §
tillgängliga för de vårdgivare som är anslutna till systemet med sammanhållen journalföring, om patientens inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt som möjligt klarlagts och det inte
finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig behandlingen av personuppgifter.
En första förutsättning för att uppgifter om patienten ska få
göras tillgängliga genom sammanhållen journalföring är alltså att
patienten har fått viss information. Vilken information den personuppgiftsansvarige enligt dataskyddsförordningen är skyldig att lämna
i olika situationer framgår av artiklarna 13 och 14, vilka utredningen har redogjort för i avsnitt 9.15.1. Här konstateras endast att
den information som ska lämnas enligt 6 kap. 2 § tredje stycket
patientdatalagen kan sägas omfattas av den personuppgiftsansvariges informationsplikt enligt dataskyddsförordningen. Vilken ytter-
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ligare information som kan komma att behöva lämnas återkommer
utredningen till i avsnitt 10.1.17 nedan. Att på detta sätt uppställa
ett krav på att patienten blir informerad för att personuppgifterna
ska få behandlas på visst sätt kan enligt utredningens bedömning
inte anses strida mot dataskyddsförordningen. Enligt artikel 6.2
och 6.3 i dataskyddsförordningen är det nämligen tillåtet med sådana särskilda bestämmelser när det gäller personuppgifter som behandlas med stöd av de rättsliga grunder som är aktuella eller vid
behandling som utförs av en myndighet.
Patienten har vidare en rätt enligt patientdatalagen att motsätta
sig att dennes uppgifter görs tillgängliga för andra vårdgivare genom
sammanhållen journalföring. Som framgår av avsnitt 9.15.1 har den
registrerade enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen, av skäl
som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, rätt att när
som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter
avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e, dvs.
behandling som är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Den behandling av personuppgifter som utförs vid utlämnande genom
sammanhållen journalföring grundar sig på ändamålet att fullgöra
ett uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller
förordning. Eftersom vårdgivare inte är skyldiga att lämna ut personuppgifter genom sammanhållen journalföring, utgör utlämnandet
en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, se avsnitt 10.1.7. Patientens rätt att motsätta
sig att uppgifter om denne görs tillgängliga genom sammanhållen
journalföring stämmer enligt utredningens bedömning till viss del
överens med rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. Det finns dock vissa skillnader. Den personuppgiftsansvarige får, till skillnad från vad som gäller enligt dataskyddsförordningen, inte lov att göra uppgifterna tillgängliga genom
sammanhållen journalföring även om denne skulle kunna påvisa
sådana tvingande berättigade skäl som avses i artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. Vidare har patienten möjlighet att på förhand
motsätta sig behandling, något som inte dataskyddsförordningen
ger rätt till. Det finns inte heller någon reglering i dataskyddsförordningen som avser registrerade som inte har förmåga att ta
ställning till om deras uppgifter ska få behandlas.
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Bestämmelserna innebär, i jämförelse med artikel 21.1 i dataskyddsförordningen en viss utvidgning av den registrerades rättigheter. Medlemsstaterna tillåts som redan nämnts att införa mer
specifika bestämmelser enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna kan därför behållas.
Bestämmelsen om att uppgift om att det finns spärrade uppgifter om en patient och uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat
dessa görs tillgängliga oavsett vilken inställning patienten har till
detta innebär dock en viss begränsning av rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. En sådan begränsning är, som anges i avsnitt 9.15.2, bara tillåten om den uppfyller kraven i artikel 23 i dataskyddsförordningen. Utredningen
har i avsnitt 10.1.5 bedömt att det är möjligt att begränsa patientens
invändningsrätt inom patientdatalagens tillämpningsområde. Det
saknas anledning att göra någon annan bedömning när det gäller
den nu aktuella begränsningen. Bestämmelsen kan därmed behållas.
Av samma skäl kan bestämmelsen om att en vårdnadshavare inte
får spärra uppgifter om sitt barn behållas.
Dataskyddsförordningen hindrar inte heller att patientens möjlighet att häva spärren genom att ta tillbaka sin invändning och
möjligheten i 6 kap. 2 a § att under vissa förutsättningar göra uppgifter om en patient som saknar förmåga att ta ställning tillgängliga
behålls.
Bestämmelsen i 6 kap. 2 § femte stycket patientdatalagen om att
andra vårdgivare ska kunna ta del av en uppgift om att det finns
ospärrade uppgifter om patienten utan att ta del av övriga uppgifter
har införts för att vårdgivare inte ska behöva ta del av ospärrade
uppgifter när förutsättningar för detta saknas enligt bestämmelserna i 6 kap. patientdatalagen.14 Bestämmelsen gör det möjligt för
en vårdgivare att pröva om en begäran om att få del av en allmän
handling kan avslås redan på den grunden att det inte förvaras
någon sådan handling hos vårdgivaren utan att denne behöver ta del
av ospärrade uppgifter. Vårdgivaren behöver inte heller, när förutsättningar för att behandla uppgifterna saknas, ta del av ospärrade
uppgifter för att avslå en begäran om allmän handling på grund av
bestämmelsen om absolut sekretess i 25 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen. Bestämmelsen i 6 kap. 2 § femte stycket möjliggör
14

Prop. 2007/08:126 s. 130–131.

346

SOU 2017:66

Författningar som reglerar en verksamhet

alltså för vårdgivaren att endast ta del av uppgifter som denne behöver, vilket överensstämmer med principen om uppgiftsminimering
enligt artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen, och bestämmelsen
kan därför behållas såsom en precisering enligt artikel 6.2 och 6.3 i
dataskyddsförordningen.
Skede 2 – patientens inflytande när en annan vårdgivare
ska ta del av de uppgifter som gjorts tillgängliga
En vårdgivare får behandla uppgifter som en annan vårdgivare gjort
tillgängliga i systemet med sammanhållen journalföring antingen i
vårdsyfte eller om det behövs för att utfärda intyg om vården. För
att få behandla uppgifterna krävs dock att de förutsättningar som
anges i 6 kap. 3 § patientdatalagen är uppfyllda. Vårdgivaren får
enligt första stycket i den bestämmelsen behandla uppgifter som en
annan vårdgivare gjort tillgängliga om uppgifterna rör en patient
som det finns en aktuell patientrelation med, uppgifterna kan antas
ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och
skador hos patienten inom hälso- och sjukvården och patienten
samtycker till det. Vårdgivaren får enligt andra stycket även behandla sådana uppgifter om de rör en patient som det finns eller
har funnits en patientrelation med, uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda sådant intyg om vården som avses i 3 kap. 16 §
och patienten samtycker till det. För att en vårdgivare ska få behandla sådana uppgifter om barn som en vårdnadshavare inte har
rätt att spärra enligt 6 kap. 2 § fjärde stycket andra meningen krävs
inte något samtycke. I 6 kap. 3 a § finns ytterligare undantag från
kravet på samtycke för patienter som saknar förmåga att ta ställning. I 6 kap. 4 § första stycket regleras möjligheten att häva spärren
när det föreligger fara för patientens liv eller hälsa och de spärrade
uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som patienten behöver. I andra stycket finns det ett undantag från kravet på samtycke gällande ospärrade uppgifter när det föreligger fara för patientens liv eller hälsa.
En vårdgivare får enligt 6 kap. 5 § patientdatalagen inte behandla
en annan vårdgivares uppgifter om en patient i systemet med sammanhållen journalföring under andra förutsättningar än de som
anges i 6 kap. 3–4 §§, även om patienten uttryckligen samtycker till
det. Detta är ett undantag i förhållande till den allmänna bestämmel347
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sen i 2 kap. 3 § första stycket som anger att behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt patientdatalagen ändå får ske om
den enskilde lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen.
För att en vårdgivare ska få ta del av de uppgifter som gjorts tillgängliga i systemet med sammanhållen journalföring krävs alltså
som huvudregel samtycke från patienten. Kravet på samtycke utgör
en skyddsåtgärd och kan enligt den bedömning utredningen gjort i
avsnitt 9.16.2 behållas för myndigheter. Även för enskilda är sådana
restriktioner tillåtna, eftersom behandlingen enligt patientdatalagen
sker med stöd av artikel 6.1 c eller e (rättslig förpliktelse och arbetsuppgift av allmänt intresse) i dataskyddsförordningen.
Utredningen gör således bedömningen att bestämmelserna om
krav på samtycke i 6 kap. 3 och 3 a § patientdatalagen är förenliga
med dataskyddsförordningens reglering och därmed kan behållas.
Även de övriga villkor som enligt dessa bestämmelser måste vara
uppfyllda för att vårdgivaren ska få ta del av uppgifter som gjorts
tillgängliga i systemet för sammanhållen journalföring utgör tillåtna
preciseringar. Eftersom kravet på samtycke utgör en inskränkning i
förhållande till dataskyddsförordningen, bedömer utredningen att
det inte finns något hinder mot att ha kvar de undantag från kravet
på samtycke som finns i 6 kap. 3 och 3 a §§.
Bestämmelsen i 6 kap. 4 § första stycket som anger att en vårdgivare under vissa förutsättningar kan ta del av spärrade uppgifter
innebär en viss inskränkning av rätten att göra invändningar enligt
artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. En sådan begränsning är, som
anges i avsnitt 9.15.2, bara tillåten om den uppfyller kraven i artikel 23 i dataskyddsförordningen. Utredningen har i avsnitt 10.1.5
bedömt att det är möjligt att begränsa patientens invändningsrätt
inom patientdatalagens tillämpningsområde. Det saknas anledning
att göra någon annan bedömning när det gäller den nu aktuella begränsningen. Bestämmelsen kan därmed behållas. Även möjligheten
att enligt andra stycket ta del av ospärrade uppgifter utan samtycke
kan behållas. Detta eftersom kravet på samtycke som angetts ovan
utgör en inskränkning i förhållande till dataskyddsförordningen.
Det är som framgår av avsnitt 9.10.2 inte möjligt att förbjuda
enskilda att behandla personuppgifter med stöd av ett giltigt samtycke från den registrerade annat än när det gäller känsliga personuppgifter (artikel 9.2 a) och personuppgifter om lagöverträdelser
(artikel 10), vilket motsvarar vad som gäller i dag. De personupp-
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gifter som behandlas i patientjournaler utgör uppgifter om hälsa.
Bestämmelsen i 6 kap. 5 § om att en vårdgivare inte får behandla en
annan vårdgivares uppgifter om inte förutsättningarna i 6 kap. 3–4 §§
är uppfyllda även om patienten samtycker till det har alltså alltjämt
stöd i dataskyddsförordningen och kan behållas.
Personuppgiftsansvar vid sammanhållen journalföring
Som framgått av avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om vem som är
personuppgiftsansvarig inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter
meddelas på detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Bestämmelsen i 6 kap. 6 § patientdatalagen om att det är
möjligt att meddela föreskrifter om vem som ska ha personuppgiftsansvar för övergripande frågor om tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder vid sammanhållen journalföring kan och bör därför behållas.
Behörighetstilldelning och åtkomstkontroll
I 6 kap. 7 § patientdatalagen anges att bestämmelserna i 4 kap.
2 och 3 §§ gäller även för behörighetstilldelning och åtkomstkontroll
vid sammanhållen journalföring. Som framgått av avsnitt 10.1.13
kan dessa bestämmelser behållas. Därmed kan även bestämmelsen i
6 kap. 7 § patientdatalagen vara kvar.
Bevarande och gallring
När patientjournaler är tillgängliga för flera vårdgivare genom sammanhållen journalföring gäller enligt 6 kap. 8 § patientdatalagen
skyldigheten enligt 3 kap. 17 § att bevara en journalhandling bara
den vårdgivare som ansvarar för handlingen. Om en journalhandling
eller annan handling är tillgänglig för en myndighet bara genom
sammanhållen journalföring och myndigheten inte ansvarar för
den, får myndigheten gallra handlingen från sitt arkiv.
Bestämmelsen om bevarande i 3 kap. 17 § patientdatalagen har i
avsnitt 10.1.12 bedömts förenlig med dataskyddsförordningen.
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Bestämmelsen i 6 kap. 8 § patientdatalagen innebär att uppgifter
inte lagras på fler ställen än vad som behövs, eftersom den vårdgivare
som endast har tillgång till uppgifterna genom den sammanhållna
journalföringen inte lagrar dessa uppgifter. Bestämmelsen kan
därmed sägas vara ett utslag av principen om uppgiftsminimering i
artikel 5.1 c dataskyddsförordningen och en tillåten precisering
enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen
är därmed förenlig med dataskyddsförordningen och kan behållas.
10.1.16 Nationella och regionala kvalitetsregister
Inledande bestämmelse
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen påverkar inte
den inledande bestämmelsen om nationella och regionala kvalitetsregister i 7 kap. 1 § patientdatalagen.
I 7 kap. patientdatalagen finns det bestämmelser om nationella och
regionala kvalitetsregister. Med kvalitetsregister avses enligt 7 kap.
1 § en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter
som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska
möjliggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller
regional nivå. Bestämmelserna i 7 kap. gäller för nationella och
regionala kvalitetsregister till vilka personuppgifter samlas in från
flera vårdgivare. För lokala kvalitetsregister gäller däremot de allmänna reglerna i patientdatalagen. Definitionen av nationella och
regionala kvalitetsregister i 7 kap. 1 § föranleder inte några överväganden i förhållande till dataskyddsförordningen.
Rätten att invända mot behandling av personuppgifter
i kvalitetsregister
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 7 kap. 2 och 2 a §§
patientdatalagen om den enskildes inställning till behandling i
kvalitetsregister kan behållas.
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Personuppgifter får enligt 7 kap. 2 § patientdatalagen inte behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister, om den enskilde
motsätter sig det. Om den enskilde motsätter sig behandlingen av
personuppgifter sedan den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur
registret så snart som möjligt. I 7 kap. 2 a § finns det ett undantag
för personer som saknar förmåga att ta ställning.
Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att invända mot behandling av personuppgifter; detta under förutsättning att det rör sig om sådan behandling som bedömts nödvändig
för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning eller om behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning (se vidare avsnitt 9.15.1).
Utredningen har nedan i avsnittet om kvalitetsregisters ändamål
gjort bedömningen att behandlingen av personuppgifter i kvalitetsregistren i huvudsak grundar sig på artikel 6.1 e (allmänt intresse) i
dataskyddsförordningen.
Patientens rätt att motsätta sig att uppgifter om denne behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister och rätten att få
uppgifter utplånade stämmer enligt utredningens bedömning till
viss del överens med rätten att göra invändningar enligt artikel 21 i
dataskyddsförordningen. Det finns dock vissa skillnader. Den personuppgiftsansvarige får, till skillnad från vad som gäller enligt
dataskyddsförordningen, inte lov att fortsätta att behandla personuppgifterna även om denne skulle kunna påvisa sådana tvingande
berättigade skäl som avses i artikel 21 i dataskyddsförordningen.
Vidare innebär bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket att patienten har möjlighet att på förhand motsätta sig behandling, något
som inte dataskyddsförordningen ger rätt till. Det finns inte heller
någon reglering i dataskyddsförordningen som avser registrerade
som inte har förmåga att ta ställning till om deras uppgifter ska få
behandlas.
Bestämmelsen om patientens ovillkorliga rätt att på förhand
motsätta sig behandling i nationella och regionala kvalitetsregister
och att få personuppgifter som redan behandlas utplånade har införts
mot bakgrund av att det ansågs vara i den då gällande hälso- och
sjukvårdslagens15 anda att ge patienten inflytande över om uppgif15

Se 2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Motsvarande bestämmelse finns i 5 kap. 1 § i
den nu gällande hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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ter om denne behandlas i sådana register. Detta särskilt mot bakgrund av att vårdgivarens deltagande i registerföringen inte är en
direkt författningsreglerad skyldighet.16 Bestämmelsen i 7 kap. 2 a §
patientdatalagen, som avser patienter som saknar förmåga att ta
ställning till behandlingen av personuppgifter i nationella eller
regionala kvalitetsregister, tillkom eftersom lagstiftaren ville skapa
förutsättningar för förbättring av vården och patientsäkerheten
även för personer med nedsatt beslutsförmåga och för att dessa
patienter inte skulle behöva riskera sämre vård än andra patienter.
Bestämmelsen har utformats med beaktande av att regleringen
måste tillgodose det grundläggande behovet av integritetsskydd
även för dessa personer.17
Medlemsstaterna tillåts som redan nämnts att införa mer specifika
bestämmelser enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen.
Bestämmelserna är enligt utredningens bedömning förenliga med
dataskyddsförordningen och kan därför behållas.
När det gäller behandling av personuppgifter för ändamålet att
fullgöra en uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning i
7 kap. 5 § 4 har utredningen nedan gjort bedömningen att sådan
behandling sker för att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig
förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Vid behandling som sker med stöd av den rättsliga grunden har den registrerade enligt dataskyddsförordningen inte någon rätt att göra invändningar. Patientens möjlighet att motsätta sig att dennes uppgifter behandlas i nationella och regionala kvalitetsregister, till vilka
uppgifter samlas in med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, gäller dock behandling över huvud taget i sådana register
och inte specifikt författningsreglerat utlämnande av uppgifter. En
patient som inte motsatt sig behandlingen i registren kan alltså inte
motsätta sig att uppgifterna i registren lämnas ut när det finns en
skyldighet enligt författning att göra det. Däremot kan patienten i
efterhand motsätta sig behandlingen varpå uppgifterna i registren,
men inte de redan utlämnade uppgifterna, ska utplånas. När patienten väl motsatt sig behandling, finns det således inga uppgifter att
lämna ut. Rätten att göra invändningar gäller alltså inte sådan be-

16
17

Prop. 2007/08:126 s. 188–189.
Prop. 2013/14:202 s. 32.
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handling som är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska
kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
Information som ska lämnas självmant
Utredningens förslag: Krav på information till registrerade i
7 kap. 3 § patientdatalagen som motsvarar eller begränsar krav på
information som finns i dataskyddsförordningen tas bort.
Utredningens bedömning: I övrigt kan och bör bestämmelsen i
7 kap. 3 § patientdatalagen behållas.
Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska den som är personuppgiftsansvarig enligt 7 kap.
3 § patientdatalagen se till att den enskilde, utöver den information
som ska lämnas enligt 8 kap. 6 §, får information om rätten att när
som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret, i vilken
utsträckning personuppgifter inhämtas från någon annan källa än
från den enskilde själv eller dennes patientjournal och vilka kategorier av mottagare som personuppgifter kan komma att lämnas ut till.
Om det inte är möjligt att lämna informationen innan behandlingen av personuppgifter påbörjas, ska den lämnas så snart som
möjligt därefter.
Bestämmelsen i 7 kap. 3 § patientdatalagen kompletterar och
gäller således utöver 8 kap. 6 § patientdatalagen och – när dataskyddsförordningen börjar tillämpas – artikel 13 och 14 i dataskyddsförordningen. Vilken information den personuppgiftsansvarige enligt dataskyddsförordningen är skyldig att lämna i olika situationer framgår av avsnitt 9.15.1.
Den information den personuppgiftsansvarige ska lämna till den
registrerade enligt 7 kap. 3 § patientdatalagen är i huvudsak sådan
information som ska lämnas enligt dataskyddsförordningen. Informationsskyldigheten i 7 kap. 3 § omfattar dock även en upplysning
som inte omfattas av dataskyddsförordningens reglering, nämligen
information om rätten att när som helst få uppgifter om sig själv
utplånade ur registret (se föregående avsnitt om 7 kap. 2 § patientdatalagen). Sådana bestämmelser som föreskriver att mer information än vad som krävs enligt dataskyddsförordningen ska lämnas,
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kan i enlighet med utredningens ställningstagande i avsnitt 9.15.1
behållas, om skyldigheten avser myndigheter eller den ursprungliga
behandlingen grundas på artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen. Behandling av personuppgifter i nationella och regionala
kvalitetsregister sker med stöd av artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen (se nästa avsnitt). Den kompletterande informationsskyldigheten kan därmed behållas.
Eftersom det rör sig om en kompletterande informationsskyldighet, kan informationen lämnas vid den tidpunkt som bedöms
lämplig i nationell rätt. Bestämmelsen i 7 kap. 3 § andra stycket om
när informationen ska lämnas, påverkas därför inte av dataskyddsförordningen.
Enligt 7 kap. 3 § 2 ska den registrerade få information om i vilken utsträckning personuppgifter inhämtas från någon annan källa
än från den enskilde själv eller dennes patientjournal. Att den registrerade har rätt att få information om varifrån personuppgifterna
kommer, när de inte lämnats av den enskilde själv, framgår av artikel 13 och 14.2 f i dataskyddsförordningen. Uppgifter i en patientjournal kommer dock inte alltid från den enskilde själv. Nuvarande
reglering i patientdatalagen medför i förhållande till dataskyddsförordningen därför en begränsning av skyldigheten att lämna information. I avsnitt 10.1.17 under rubriken information som ska lämnas självmant konstaterar utredningen att det inte framkommit att
det skulle innebära några beaktansvärda svårigheter för personuppgiftsansvariga att uppfylla de fåtaliga nyheter som dataskyddsförordningen innebär när det gäller den information som ska lämnas till
den registrerade. Det finns därför, som anges i avsnitt 9.15.2, inte
anledning att överväga en begränsning av de registrerades nya rättigheter.
Utredningen föreslår därför att nu gällande krav på information
till registrerade i 7 kap. 3 § tas bort i den utsträckningen de motsvarar eller begränsar krav på information som gäller enligt dataskyddsförordningen.
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Kvalitetsregisters ändamål
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om kvalitetsregisters ändamål i 7 kap. 4–6 §§ patientdatalagen är förenliga med
dataskyddsförordningen och kan och bör behållas. Även begränsningen av tillåtna ändamål kan behållas.
I 7 kap. 4–6 §§ patientdatalagen anges för vilka ändamål personuppgifter får behandlas i kvalitetsregister. Personuppgifter får enligt 7 kap. 4 § patientdatalagen behandlas för ändamålet systematisk
och fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring av vården. Personuppgifter som behandlas för sådana ändamål får enligt 7 kap. 5 §
även behandlas för ändamålen statistikframställning, forskning samt
utlämnande av uppgifter för något av angivna ändamål eller för
fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt lag eller förordning.
Utredningen har gjort bedömningen att stora delar av den behandling av personuppgifter som utförs enligt patientdatalagen
görs för att fullgöra en rättslig förpliktelse. När det gäller behandling i kvalitetsregister är det mer tveksamt om sådan behandling
kan anses ske med stöd av grunden fullgörande av en rättslig förpliktelse, i vart fall när det gäller ändamålen att systematiskt och
fortlöpande utveckla och kvalitetssäkra vården enligt 7 kap. 4 §
samt framställning av statistik, forskning inom hälso- och sjukvården och utlämnande i statistik- och forskningssyfte eller utlämnande i utvecklings- och kvalitetssäkringssyfte enligt 7 kap. 5 § 1–3.
Bestämmelserna i patientdatalagen innebär inte någon skyldighet
att föra kvalitetsregister. Kvalitetsregister förs inte heller till följd
av annan författning utan har ofta skapats genom frivilliga initiativ
av specialistföreningar för att användas som stöd för kvalitetsutveckling i det kliniska arbetet. Inrapportering av uppgifter till
kvalitetsregister sker till följd av frivilliga åtaganden från vårdgivarna.18 Samtidigt innehåller patientdatalagen tydliga regler för den
behandling av personuppgifter som får ske i nationella och regionala kvalitetsregister där både arten av och syftet med behandlingen
anges.

18

Prop. 2007/08:126 s. 176.
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Utredningen gör, mot bakgrund av att bestämmelserna överlåter
åt vårdgivaren att avgöra om kvalitetsregister ska föras eller inte
och vilka uppgifter som i så fall ska ingå i registret, bedömningen
att behandlingen i registren inte kan anses ske med anledning av en
rättslig förpliktelse. Däremot kan sådan behandling anses nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Även Datainspektionen har
bedömt att de nationella och regionala kvalitetsregistren, eftersom
de normalt syftar till att förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården, kan föras med stöd av den grunden.19
Behandling som sker för att fullgöra en uppgiftsskyldighet enligt 7 kap. 5 § 4 får däremot anses nödvändig för att fullgöra en
rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
I enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1 krävs
ingen ytterligare analys av vilket stöd redan befintliga ändamål har i
dataskyddsförordningen. De krav på den rättsliga grunden för behandlingen som tillkommit i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen
får i enlighet med vad utredningen konstaterat i ovan nämnda avsnitt anses uppfyllda utan vidare analys när det gäller ändamål som
är reglerade sedan tidigare. Behandling för de ändamål som anges i
7 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen är alltså laglig enligt dataskyddsförordningen och de befintliga ändamålen kan och bör därmed
behållas.
Finalitetsprincipen är inte tillämplig
Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får enligt 7 kap. 6 § inte behandlas för några andra ändamål än de som
anges i 7 kap. 4 och 5 §§. Det innebär att det inte är tillåtet att behandla personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister
för andra ändamål även om dessa inte är oförenliga med det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in. Finalitetsprincipen gäller
alltså inte vid behandling av personuppgifter i nationella eller regionala kvalitetsregister. Däremot kan personuppgifter behandlas för
andra ändamål än de som räknas upp i dessa bestämmelser med

19

Nationella kvalitetsregister, Datainspektionens rapport 2002:1 s. 9.
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stöd av patientens samtycke. Detta följer av den allmänna bestämmelsen i 2 kap. 3 § patientdatalagen.
Finalitetsprincipen finns uttryckt i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen. Där framgår bl.a. att personuppgifter inte får behandlas
på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilka de samlats in.
Medlemsstaterna får, i enlighet med vad utredningen konstaterat i
avsnitt 9.3, med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i dataskyddsförordningen,
t.ex. regler om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas och
ändamålsbegränsningar. Det är också, som utredningen konstaterat
i avsnitt 9.2, tillåtet att begränsa myndigheters möjligheter till behandling och utöka deras skyldigheter. Enligt utredningens bedömning kan därför bestämmelsen i 7 kap. 6 § patientdatalagen behållas.
Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om personuppgiftsansvar i 7 kap. 7 § patientdatalagen kan och bör behållas.
Endast myndigheter inom hälso- och sjukvården får enligt 7 kap.
7 § patientdatalagen vara personuppgiftsansvariga för central behandling av personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om undantag. Bestämmelsen får anses innebära att
endast myndigheter inom hälso- och sjukvården får centralt föra
nationella eller regionala kvalitetsregister, om inte något undantag
beslutats, även om detta inte anges uttryckligen. Av förarbetena till
bestämmelsen anges nämligen att regeringen föreslår att endast en
eller flera myndigheter inom hälso- och sjukvården ska få driva ett
sådant register, dvs. administrera och hantera personuppgifterna på
den centrala registernivån.20
I enlighet med vad utredningen angett i avsnitt 9.7 kan och bör
bestämmelser i registerförfattningar om vem som är personuppgiftsansvarig behållas. Även den nu aktuella bestämmelsen, som i
20

Prop. 2007/08:126 s. 183.
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praktiken utesluter enskilda från möjligheten att behandla personuppgifter, kan behållas eftersom behandlingen enligt patientdatalagen sker med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen (allmänt intresse).
Personuppgifter som får behandlas
Utredningens förslag: Förbudet i 7 kap. 8 § tredje stycket patientdatalagen mot att behandla andra känsliga personuppgifter än
uppgifter som rör hälsa, om inte annat har medgetts av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i ett
enskilt fall, ska omfatta alla känsliga personuppgifter enligt den
utvidgade definitionen i dataskyddsförordningen. Patientdatalagen kompletteras med en bestämmelse som påminner om kravet enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen på att känsliga
personuppgifter endast får behandlas av eller under ansvar av
den som omfattas av tystnadsplikt.
Hänvisningen till personuppgiftslagen i 7 kap. 8 § tredje
stycket patientdatalagen ersätts med en hänvisning till 2 kap. 7 §
patientdatalagen.
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 7 kap. 8 § patientdatalagen om vilka personuppgifter som får behandlas kan och
bör i övrigt behållas.
Endast sådana personuppgifter som behövs för ändamål som anges i
7 kap. 4 §, dvs. systematisk och fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring av vården, får enligt 7 kap. 8 § första stycket behandlas i ett
nationellt eller regionalt kvalitetsregister. En enskilds personnummer eller namn får enligt andra stycket behandlas i ett nationellt
eller regionalt kvalitetsregister endast om det inte är tillräckligt för
de ändamål som anges i 7 kap. 4 § att använda kodade personuppgifter eller personuppgifter som endast indirekt kan hänföras
till den enskilde. Känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagens definition som inte rör hälsa samt uppgifter om lagöverträdelser m.m. enligt personuppgiftslagen får enligt tredje stycket
behandlas endast om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.
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Begränsning av vilka personuppgifter som får behandlas
Att behandling endast får ske av sådana personuppgifter som behövs för de ändamål de behandlas för stämmer överens med den
grundläggande principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c
i dataskyddsförordningen som anger att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Bestämmelsen om att endast personuppgifter som behövs för de ändamål som anges i 7 kap. 4 § får
behandlas är därför förenlig med dataskyddsförordningen. Medlemsstaterna tillåts att införa sådana preciseringar i den nationella
lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen
och de kan även införa begränsningar för sina myndigheter.
Personnummer
I enlighet med utredningens bedömning i avsnitt 9.13 kan och bör
bestämmelsen om behandling av personnummer i patientdatalagen
behållas.
Namn
Bestämmelsen om behandling av personnummer i patientdatalagen
omfattar även behandling av namn. Dataskyddsförordningen innehåller inte några särskilda bestämmelser om behandling av uppgifter
om namn. Som redan nämnts har medlemsstaterna enligt artikel 6.2
och 6.3 i dataskyddsförordningen, eller därför att bestämmelserna
endast omfattar en myndighets behandling av personuppgifter,
möjlighet att ha specifika bestämmelser i den nationella lagstiftningen om bl.a. vilken typ av uppgifter som ska behandlas. Patientdatalagens reglering av under vilka förutsättningar namn får behandlas stämmer överens med principen om uppgiftsminimering i
artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen kan och bör
därmed behållas.
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Känsliga personuppgifter
Utredningen har i avsnitt 10.1.10 konstaterat att hälso- och sjukvården även fortsättningsvis kan behandla känsliga personuppgifter
enligt artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen. Bedömningen omfattar även behandlingen i de nationella kvalitetsregistren. Det är
således möjligt att ha kvar bestämmelsen som innebär att uppgifter
om hälsa får behandlas i registren. Av samma skäl kan möjligheten
för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att i enskilda fall tillåta att behandling av andra känsliga personuppgifter
än hälsa får ske behållas.
Eftersom 7 kap. patientdatalagen innehåller en egen reglering av
behandling av känsliga personuppgifter i nationella och regionala
kvalitetsregister, vilket innebär att den generella regleringen i 2 kap.
inte är tillämplig, bör en bestämmelse som påminner om kravet på
tystnadsplikt enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen tas in även
i 7 kap. 8 § patientdatalagen.
Genom dataskyddsförordningen har, som redan nämnts i avsnitt 9.11.6, några nya kategorier av känsliga personuppgifter tillkommit, nämligen genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för
att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell
läggning. Förbudet att behandla känsliga personuppgifter bör i
enlighet med den bedömning som redovisas i det nämnda avsnittet,
omfatta också dessa nya kategorier av uppgifter. Skulle det uppkomma ett behov av att behandla sådana uppgifter i ett kvalitetsregister, har regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, enligt bestämmelsen möjlighet att medge det. Det kommer
alltså även fortsättningsvis endast att vara tillåtet att behandla sådana känsliga uppgifter som rör hälsa i kvalitetsregistren, om inte
föreskrifter meddelas om att andra kategorier av uppgifter får behandlas.
Som anges i avsnitt 7.5 förekommer det att de olika kategorierna
av känsliga personuppgifter överlappar varandra. Sådana personuppgifter som omfattas av någon av de nya kategorierna men som
även utgör en uppgift om hälsa kan enligt utredningens bedömning
behandlas med stöd av bestämmelsen i 7 kap. 8 § tredje stycket
patientdatalagen utan att särskilda föreskrifter har meddelats om
det. Utredningen har övervägt om detta behöver förtydligas i bestämmelsen på så sätt att det anges att personuppgifter som rör
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hälsa, inklusive genetiska och biometriska uppgifter och uppgifter
om sexuell läggning, får behandlas, på samma sätt som anges i avsnitt 10.1.11 och 12.8.4. Eftersom det inte har framkommit något
behov av att behandla sådana personuppgifter om hälsa, som samtidigt omfattas av någon av de nya kategorierna av känsliga personuppgifter, saknas det dock enligt utredningens bedömning anledning att införa ett sådant förtydligande.
Personuppgifter om lagöverträdelser
I enlighet med den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.12
kan och bör förbudet mot att behandla personuppgifter om lagöverträdelser i 7 kap. 8 § patientdatalagen även fortsättningsvis omfatta de uppgifter som avses i 21 § personuppgiftslagen. Detta
eftersom bestämmelserna avser behandling som grundar sig på artikel 6.1 c och e (rättslig förpliktelse och allmänt intresse) i dataskyddsförordningen eller avser myndigheters behandling. Eftersom
personuppgiftslagen kommer att upphöra, måste dock hänvisningen till personuppgiftslagen ersättas med en hänvisning till definitionen av vilka uppgifter som avses i 2 kap. 7 § patientdatalagen.
Det finns inte något som hindrar att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i enskilda fall medger behandling av
sådana uppgifter.
Utlämnande genom direktåtkomst
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om direktåtkomst i
7 kap. 9 § patientdatalagen kan behållas.
Bestämmelser om hur och under vilka förutsättningar elektroniskt
utlämnande av behandlade personuppgifter får ske utgör som angetts
i avsnitt 9.16.2 en form av säkerhetsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Bestämmelsen om direktåtkomst i 7 kap. 9 § patientdatalagen kan därför i enlighet med vad som anges i det avsnittet
behållas.
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Bevarande och gallring
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 7 kap. 10 § patientdatalagen om gallring behålls i sak men befintlig formulering av
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål ändras till den
som används i dataskyddsförordningen.
Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska
enligt 7 kap. 10 § första stycket patientdatalagen gallras när de inte
längre behövs för det ändamål de behandlas för. En arkivmyndighet
inom ett landsting eller en kommun samt regeringen eller den
myndighet regeringen föreskriver får dock enligt andra och tredje
stycket föreskriva att personuppgifter får bevaras för historiska,
statistiska eller vetenskapliga ändamål.
Utredningen har i avsnitt 9.17.2 kommit till den slutsatsen att
bestämmelser i registerförfattningar om gallring och bevarande inte
behöver ändras under förutsättning att den ursprungliga behandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse, en arbetsuppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Detsamma gäller delegationsbestämmelser som ger rätt att meddela föreskrifter om att
uppgifter får bevaras för en viss tid och för vissa ändamål. Bestämmelserna i 7 kap. 10 § patientdatalagen kan alltså behållas. Formuleringarna av ändamålen i andra och tredje stycket bör dock anpassas
till dataskyddsförordningens lydelse.
10.1.17 Rättigheter för den enskilde
Rätt att ta del av uppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om rätten att ta del
av uppgifter i 8 kap. 1 och 2 §§ patientdatalagen påverkas inte av
dataskyddsförordningen.
I 8 kap. 1 § patientdatalagen upplyses om att det framgår av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
att en myndighet inom allmän hälso- och sjukvård under vissa
förutsättningar är skyldig att lämna ut journalhandlingar och andra

362

SOU 2017:66

Författningar som reglerar en verksamhet

handlingar och uppgifter till en patient. Då denna bestämmelse
endast upplyser om annan lagstiftning behöver någon bedömning
mot dataskyddsförordningens bestämmelser inte göras.
Bestämmelsen i 8 kap. 2 § patientdatalagen om utlämnande av
journalhandlingar inom enskild hälso- och sjukvård är inte en bestämmelse om dataskydd. Bestämmelsen talar inte heller om på
vilket sätt uppgifterna ska lämnas ut, dvs. om utlämnande ska ske
manuellt eller elektroniskt. Någon prövning mot dataskyddsförordningen bedöms därför inte heller behöva göras när det gäller denna
bestämmelse.
Rättelse
Utredningens förslag: Bestämmelsen om rättelse i 8 kap. 3 §
patientdatalagen upphävs.
Bestämmelsen i 8 kap. 3 § första stycket patientdatalagen, som
hänvisar till bestämmelsen om rättelse i 28 § personuppgiftslagen,
kan i enlighet med vad som anges i avsnitt 9.15.1 upphävas.
I 8 kap. 3 § andra stycket patientdatalagen upplyses om att uppgifter i en journalhandling enligt 3 kap. 14 § inte får utplånas eller
göras oläsliga i andra fall än som avses i 8 kap. 4 §. Eftersom detta
endast är en upplysning om vad som följer av den paragraf som
kommer direkt efter, kan även bestämmelsen i 8 kap. 3 § andra
stycket upphävas.
Förstörande av patientjournal
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om förstörande av
patientjournal i 8 kap. 4 § patientdatalagen kan behållas.
I 8 kap. 4 § patientdatalagen finns en specialregel om förstörande av
patientjournal. Av den bestämmelsen följer att Inspektionen för
vård och omsorg under vissa förutsättningar får besluta att journalen ska förstöras.
Dataskyddsförordningen innehåller som angetts i avsnitt 9.15.1
en rätt till radering. I det avsnittet gör utredningen bedömningen
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att radering får anses innebära detsamma som utplåning. I patientdatalagen används omväxlande begreppen utplåning respektive förstörande utan att någon skillnad i sak synes avsedd. Begreppet utplåning används t.ex. i 3 kap. 14 § som hänvisar till bestämmelsen i
8 kap. 4 § där begreppet förstörande används. Utredningen utgår
därför från att det är samma åtgärd som avses med dessa begrepp.
Eftersom utredningen har konstaterat att behandling som sker
enligt patientdatalagen sker med stöd av de rättsliga grunderna
rättslig förpliktelse och allmänt intresse, gäller inte rätten till radering inom patientdatalagens tillämpningsområde. Möjligheten att få
en patientjournal förstörd är alltså en utvidgning av den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Medlemsstaterna
tillåts som redan nämnts att införa mer specifika bestämmelser i
den nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Att på detta sätt utvidga den registrerades rätt till
radering kan därför inte anses strida mot dataskyddsförordningen.
Vid bedömning av en ansökan om förstörande måste förstås
rätten till begränsning av behandling (se avsnitt 9.15.1) beaktas, om
något sådant har begärts.
Information som ska lämnas på begäran
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 8 kap. 5 § patientdatalagen, som innehåller en skyldighet att lämna ytterligare
information på begäran av den registrerade, kan behållas.
En vårdgivare ska enligt 8 kap. 5 § första stycket patientdatalagen
på begäran av en patient lämna information om den direktåtkomst
och elektroniska åtkomst till uppgifter om patienten som förekommit. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
enligt andra stycket meddela närmare föreskrifter.
Skyldigheten enligt 8 kap. 5 § patientdatalagen att lämna information om den åtkomst till patientens uppgifter som förekommit
motsvarar ingen bestämmelse i dataskyddsförordningen utan utgör
snarast en utökning av den skyldighet att lämna information som
föreskrivs i artikel 15 i dataskyddsförordningen. Bestämmelser som
föreskriver att mer information än vad som krävs enligt dataskyddsförordningen ska lämnas kan enligt utredningens bedömning be-

364

SOU 2017:66

Författningar som reglerar en verksamhet

hållas med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen.
Bestämmelsen i 8 kap. 5 § patientdatalagen behöver därmed inte
ändras.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
på detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. De
bemyndiganden som ges i bestämmelsen behöver därför inte ändras.
Information som ska lämnas självmant
Utredningens förslag: Krav på information till registrerade i
8 kap. 6 § patientdatalagen som motsvarar krav som finns i dataskyddsförordningen tas bort. Krav som innebär att fler upplysningar ska lämnas än vad som följer av dataskyddsförordningen
behålls. Hänvisningen till patientdatalagens bestämmelse om
skadestånd ersätts med en hänvisning till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Bestämmelserna kompletteras med
en upplysning om att information även ska lämnas enligt dataskyddsförordningen.
Utredningens bedömning: Upplysningsbestämmelsen i 8 kap.
6 § sista stycket patientdatalagen bör vara kvar.
Enligt 8 kap. 6 § patientdatalagen ska den personuppgiftsansvarige
se till att den registrerade får viss information om behandlingen av
personuppgifter. Bestämmelsen i 8 kap. 6 § utgör en precisering av
25 § personuppgiftslagen, som anger vilken information som ska
lämnas till den registrerade. I övrigt gäller bestämmelserna i 23–25
och 27 §§ personuppgiftslagen om information som ska lämnas
självmant. Detta eftersom personuppgiftslagens bestämmelser gäller om inget annat sägs i patientdatalagen.21
Utredningen har i avsnitt 9.15.1 redogjort för dataskyddsförordningens reglering av den personuppgiftsansvariges skyldighet
att lämna information till den registrerade. Regleringen av vilken
information den personuppgiftsansvarige ska lämna enligt patientdatalagen sammanfaller till stora delar med den i dataskyddsförord21

SOU 2006:82 s. 506.
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ningen. Informationsskyldigheten i patientdatalagen innebär dock
att ett antal upplysningar som inte omfattas av dataskyddsförordningens reglering ska lämnas, nämligen den uppgiftsskyldighet som
kan följa av lag eller förordning, de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen, rätten enligt
4 kap. 4 § att i vissa fall begära att uppgifter spärras, rätten enligt
8 kap. 5 § att få information om den direktåtkomst och elektroniska åtkomst som förekommit, rätten till skadestånd samt vad
som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande
på medium för automatiserad behandling. Det finns också krav på
upplysningar som ska lämnas enligt dataskyddsförordningen som
inte anges i patientdatalagen.
De bestämmelser i patientdatalagen som föreskriver att mer information än vad som krävs enligt dataskyddsförordningen ska lämnas kan, i enlighet med utredningens bedömning i avsnitt 9.15.1,
behållas med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen.
Det har inte framkommit att det skulle innebära några beaktansvärda svårigheter för personuppgiftsansvariga att uppfylla de
fåtaliga nyheter som dataskyddsförordningen innebär när det gäller
den information som ska lämnas till den registrerade. Det finns
därför, som anges i avsnitt 9.15.2, inte anledning att överväga en
begränsning av de registrerades nya rättigheter.
Slutsatsen är alltså att vårdgivare ska lämna den information som
följer av dataskyddsförordningen och den ytterligare information
som ska lämnas enligt patientdatalagen. Detta bör regleras genom
en bestämmelse i patientdatalagen som kompletterar och hänvisar
till dataskyddsförordningens reglering på det sätt som anges i avsnitt 9.15.1. Hänvisningen till patientdatalagens bestämmelse om
skadestånd, som utredningen i avsnitt 10.1.19 föreslår ska upphävas, måste dock ersättas med en hänvisning till bestämmelserna om
skadestånd i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Hänvisningen till dataskyddsförordningen bör vara av dynamisk karaktär, dvs. avse vid var tid gällande lydelse av bestämmelsen, eftersom
dataskyddsförordningen är direkt tillämplig. De krav på att informationen ska innehålla sådana upplysningar som även följer av
dataskyddsförordningens bestämmelser om information bör, i enlighet med utredningens bedömning i samma avsnitt, tas bort. Upplysningsbestämmelsen i 8 kap. 6 § sista stycket bör av tydlighetsskäl
vara kvar, medan den generella regeln i första stycket om att den
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som är personuppgiftsansvarig ska se till att den registrerade får
information om behandlingen av personuppgifter kan tas bort, eftersom detta följer av dataskyddsförordningen och formuleringen att
den personuppgiftsansvarige ska lämna viss angiven information
utöver vad som framgår dataskyddsförordningen.
Om behandling av personuppgifter inom rättspsykiatrisk vård ska
omfattas av patientdatalagen (se avsnitt 10.1.1), bör utformningen
eller tillämpligheten av bestämmelsen, med hänvisningar till dataskyddsförordningen som inte gäller vid sådan behandling, övervägas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
Andra rättigheter för den enskilde
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 8 kap. 7 § patientdatalagen kompletteras med en hänvisning till rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
Utredningens bedömning: I övrigt kan bestämmelsen i 8 kap.
7 § patientdatalagen som upplyser om andra rättigheter för den
enskilde behållas.
I 8 kap. 7 § patientdatalagen upplyses om att det i lagen finns föreskrifter om andra rättigheter för den enskilde i vissa andra bestämmelser. Eftersom det endast är en upplysningsbestämmelse, behöver
någon prövning mot dataskyddsförordningen inte göras. Av tydlighetsskäl anser utredningen att bestämmelsen bör kompletteras med
en upplysning om att det även finns bestämmelser i dataskyddsförordningen som reglerar den enskildes rättigheter.
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10.1.18 Omhändertagande och återlämnande
av patientjournaler
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 9 kap. patientdatalagen om omhändertagande och återlämnande av patientjournaler kan behållas.

Förfarandet vid omhändertagande och återlämnande
av patientjournaler
Bestämmelserna i 9 kap. patientdatalagen är tillämpliga oavsett om
patientjournalen förs automatiserat eller manuellt. Till den del bestämmelserna tillämpas på helt eller delvis automatiserad behandling eller manuell behandling av personuppgifter som ingår i eller
kommer att ingå i ett register omfattas behandlingen av dataskyddsförordningens reglering. Patientjournaler kan enligt 9 kap.
1 § omhändertas av Inspektionen för vård och omsorg bl.a. om de
riskerar att handhas på ett lagstridigt sätt. Patientjournalerna kan
under vissa förutsättningar återlämnas enligt 9 kap. 2 §. Omhändertagna patientjournaler ska enligt 9 kap. 3 § förvaras avskilda hos
arkivmyndigheten. Ett beslut om omhändertagande av patientjournaler får enligt 9 kap. 5 § verkställas även om det inte vunnit laga
kraft, om inte något annat föreskrivits i beslutet. Polismyndigheten
kan hjälpa till att verkställa ett beslut om omhändertagande av patientjournaler.
Att personuppgifter ska behandlas på ett lagligt och korrekt sätt
följer av principerna om laglighet och korrekthet i artikel 5.1 a i
dataskyddsförordningen. Vidare följer av principerna om integritet
och konfidentialitet i artikel 5.1 f i dataskyddsförordningen att
personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig
säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller
otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom
olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder. Som angetts ovan i avsnitt 9.16.1 innehåller dataskyddsförordningen även ett antal bestämmelser som preciserar den
personuppgiftsansvariges skyldighet att vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder.
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Några åtgärder som motsvarar de som anges i de nu berörda bestämmelserna i 9 kap. patientdatalagen finns inte i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna kan dock sägas utgöra ett utflöde av de
ovan nämnda principerna om integritet, konfidentialitet, laglighet
och korrekthet. Bestämmelserna är i det närmaste att likna vid
säkerhetsåtgärder, eftersom de syftar till att säkerställa att personuppgifter i patientjournaler behandlas i enlighet med de regler som
gäller. Medlemsstaterna tillåts som redan nämnts att införa mer
specifika bestämmelser i den nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2
och 6.3 i dataskyddsförordningen eller därför att de endast avser
myndigheters behandling av personuppgifter. Bestämmelserna kan
därmed behållas.
Bevarande av omhändertagna journaler
Utredningen har i avsnitt 9.17.2 kommit till den slutsatsen att bestämmelser i registerförfattningar om gallring och bevarande inte
behöver ändras när den ursprungliga behandlingen grundar sig på
en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c eller e i
dataskyddsförordningen. Bestämmelsen om bevarande av omhändertagna journalhandlingar i 9 kap. 4 § patientdatalagen kan således
behållas.
10.1.19 Skadestånd
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 10 kap. 1 § patientdatalagen som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelse om
skadestånd upphävs.
Bestämmelsen i 10 kap. 1 § patientdatalagen som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelse om skadestånd bör, i enlighet med vad
utredningen kommit fram till i avsnitt 9.19.1, upphävas.
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10.1.20 Överklagande
Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagens
bestämmelser om överklagande i 10 kap. 2 § patientdatalagen ersätts med en hänvisning till den föreslagna dataskyddslagen.
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om överklagande i
10 kap. 2 § patientdatalagen kan i övrigt behållas.
Bestämmelser om överklagande finns i 10 kap. 2 § patientdatalagen.
Av första stycket följer att Inspektionen för vård och omsorgs beslut om att avslå en ansökan om förstöring av en patientjournal
enligt 8 kap. 4 § första stycket, samt i fråga om omhändertagande
eller återlämnande av patientjournaler enligt 9 kap. 1 och 2 §§, får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten. Av andra stycket följer att i fråga
om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt
8 kap. 2 § andra stycket angående utlämnande av en journalhandling
gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I tredje stycket upplyses om att vid sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 §, dvs. behandling
som är helt eller delvis automatiserad eller där uppgifterna ingår
eller är avsedda att ingå i ett register, finns ytterligare bestämmelser
om överklagande i 51–53 §§ personuppgiftslagen. Övriga beslut
enligt patientdatalagen får enligt fjärde stycket inte överklagas.
Hänvisningen till personuppgiftslagen i 10 kap. 2 § tredje stycket
patientdatalagen bör, i enlighet med utredningens bedömning i
avsnitt 9.20, ersättas med en hänvisning till den föreslagna dataskyddslagen. De övriga bestämmelserna om överklagande rör andra
beslut än sådana som kan överklagas enligt dataskyddslagen och
bör därför behållas.
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Patientdataförordningen (2008:360)

Utredningens bedömning: Delegationsbestämmelserna i patientdataförordningen kan behållas.
Patientdataförordningen innehåller ett antal bestämmelser som ger
Socialstyrelsen, i vissa fall efter samråd med Datainspektionen, eller
Datainspektionen, ibland efter hörande av Socialstyrelsen, rätt att
meddela ytterligare föreskrifter i frågor som berörs i patientdatalagen. Innehållet i de bestämmelser i patientdatalagen som föreskriftsrätten utgår från har ovan bedömts förenligt med dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter
meddelas på dessa områden eller att föreskriftsrätten delegeras.
Bestämmelserna kan därmed behållas.

10.3

Förordningen (1985:796)
med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen
att meddela föreskrifter m.m.

Utredningens bedömning: De bestämmelser i förordningen
med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. som innebär att ytterligare föreskrifter får meddelas i frågor som regleras i patientdatalagen kan behållas.
Liksom i patientdataförordningen finns det i förordningen med
vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter
m.m. delegationsbestämmelser som ger Socialstyrelsen rätt att meddela föreskrifter angående frågor som regleras i patientdatalagen
(2008:355). Bestämmelserna finns i 2 § 4, 3 § 1 och 4 § 5. Innehållet
i de bestämmelser i patientdatalagen som föreskriftsrätten utgår
från har bedömts antingen förenligt med dataskyddsförordningen
eller bedömts inte vara dataskyddsbestämmelser varför dataskyddsförordningen inte påverkar regleringen. Dataskyddsförordningen
hindrar inte att föreskriftsrätten delegeras. Delegationsbestämmelserna kan därmed behållas.
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Förordningen (2008:363) om provtagning
för hivinfektion

Utredningens bedömning: Regleringen i förordningen om provtagning för hivinfektion kan behållas.
I 3 kap. 6 § patientdatalagen finns det en uppräkning av vilka uppgifter en patientjournal ska innehålla. Bland annat ska enligt andra
stycket 1 uppgift om patientens identitet anges i patientjournalen.
Förordningen om provtagning för hivinfektion innehåller endast en
bestämmelse som utgör ett undantag till den nämnda dokumentationsskyldigheten. Bestämmelsen, som innebär att identitetsuppgifter under vissa förutsättningar inte ska anges i en patientjournal,
överensstämmer med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c
i dataskyddsförordningen. Medlemsstaterna får införa mer specifika bestämmelser i den nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2
och 6.3 i dataskyddsförordningen för behandling som sker med stöd
av de rättsliga grunder som är aktuella vid tillämpning av patientdatalagen. Det är också möjligt att införa specifika bestämmelser
som begränsar myndigheters behandling av personuppgifter. Överväganden kring behovet av att anteckna uppgifter i en patientjournal
har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten. Utredningen utgår från
den bedömning som gjorts tidigare. Innehållet i förordningen om
provtagning för hivinfektion kan och bör därmed vara kvar.

10.5

Apoteksdatalagen (2009:367)

10.5.1

Lagens tillämpningsområde

Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om apoteksdatalagens tillämpningsområde i 1 §. Även bestämmelserna i 2 och 3 §§ kan behållas.
I avsnitt 9.5 har utredningen konstaterat att bestämmelser om
tillämpningsområdet för registerförfattningarna inte påverkas av
dataskyddsförordningen. Apoteksdatalagen innehåller i 1 § första
stycket en bestämmelse om inom vilken verksamhet och på vilken
behandling av personuppgifter lagen ska tillämpas. I 2 och 3 §§
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finns definitioner och kompletterande bestämmelser som ytterligare
preciserar tillämpningsområdet. Dessa bestämmelser kan alltså behållas.
I 1 § andra stycket apoteksdatalagen påminns om ändamålsbestämmelsen i 8 §. Då detta endast är en upplysningsbestämmelse
behöver någon prövning mot dataskyddsförordningen inte göras.
10.5.2

Krav på behandling, hantering och förvaring

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om krav på behandling, hantering och förvaring i 4 § apoteksdatalagen påverkas inte
av dataskyddsförordningen.
Bestämmelsen i 4 § apoteksdatalagen som anger att personuppgifter ska behandlas så att den enskildes integritet respekteras samt att
personuppgifter ska hanteras så att obehöriga inte får tillgång till
dem är ett uttryck för ett slags övergripande mål med regleringen.
Bestämmelsen är därför i det närmaste att likna vid en bestämmelse
om lagstiftningens syfte. Bestämmelsen påminner om syftesbestämmelsen i 1 kap. 2 § andra och tredje styckena patientdatalagen. Som
framgått i avsnitt 9.4 påverkas inte sådana bestämmelser av dataskyddsförordningen.
10.5.3

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: I 5 § apoteksdatalagen införs en upplysning om att lagen kompletterar dataskyddsförordningen.
Det ska också upplysas om att dataskyddslagen gäller, om inte
annat följer av apoteksdatalagen eller föreskrifter som meddelats
med stöd av den.
Bestämmelsen om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
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Den enskildes inställning till behandling
av personuppgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 6 § apoteksdatalagen
om den enskildes inställning till behandlingen av personuppgifter kan och bör behållas.

Rätten att invända mot behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt apoteksdatalagen får enligt 6 § första stycket apoteksdatalagen utföras även om
den enskilde motsätter sig behandlingen.
Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att invända mot behandling av personuppgifter; detta under förutsättning att det rör sig om sådan behandling som bedömts nödvändig
för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning eller om behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning (se vidare avsnitt 9.15.1). Utredningen gör nedan i avsnitt 10.5.6 bedömningen
att stora delar av den behandling av personuppgifter som utförs
enligt apoteksdatalagen, sker för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
Eftersom dataskyddsförordningen inte ger den registrerade rätt att
invända mot behandling som sker med stöd av den grunden, utgör
bestämmelsen i 6 § första stycket apoteksdatalagen inte någon begränsning av den registrerades rätt att göra invändningar i förhållande till sådan behandling.
När det däremot gäller behandling som grundar sig på ett allmänt
intresse måste, som anges i avsnitt 9.15.2, en bedömning göras av om
begränsningen av rätten att göra invändningar uppfyller de krav
som anges i artikel 23 i dataskyddsförordningen.
Bestämmelsen måste för det första utgöra en åtgärd i syfte att
säkerställa något av de mål som anges i artikel 23.1 i dataskyddsförordningen. Ett av dessa mål gäller andra av unionens eller en
medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt ett
av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet (artikel 23.1 e). I avsnitt 9.8.2 har utredningen konstaterat att bedrivande av verksamhet inom bl.a. hälso-
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och sjukvård inklusive den administration sådan verksamhet kräver,
är ett sådant allmänt intresse som avses i artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen. Enligt utredningens bedömning får därför även den
behandling av personuppgifter som utförs av apoteken enligt apoteksdatalagen anses utgöra ett sådant generellt allmänt intresse.
För det andra måste åtgärden att begränsa rätten att göra invändningar ske med respekt för andemeningen i de grundläggande
rättigheterna och friheterna och utgöra en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle. Att göra den behandling av personuppgifter som behövs i apotekens verksamhet enligt
apoteksdatalagen beroende av den registrerades inställning skulle
hindra apoteken från att bedriva arbetet på ett effektivt och patientsäkert sätt. Utredningen gör mot den bakgrunden bedömningen att
en begränsning av rätten att invända mot behandling är en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte
att säkerställa ett generellt mål av allmänt intresse. Begränsningen
strider inte heller mot andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna.
En begränsning av rätten att göra invändningar måste också
uppfylla kraven i artikel 23.2 i dataskyddsförordningen på vilka bestämmelser som den lagstiftning som begränsar den registrerades
rättigheter ska innehålla. Utredningen bedömer att bestämmelser
med det innehåll som krävs, i den mån det är relevant, redan finns i
apoteksdatalagen.
Det är sammantaget enligt utredningens bedömning möjligt att
begränsa möjligheten att göra invändningar mot behandling av personuppgifter på det sätt som regleras i 6 § första stycket apoteksdatalagen.
Samtycke som grund för behandlingen
Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt apoteksdatalagen får enligt 6 § andra stycket apoteksdatalagen ändå utföras,
om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen.
Någon ny avvägning angående lämpligheten i att grunda en behandling av personuppgifter på samtycke behöver i enlighet med den
bedömning som gjorts i avsnitt 9.10.2 inte göras. Bestämmelsen om
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behandling av personuppgifter med stöd av den enskildes samtycke
kan därför behållas.
10.5.5

Personuppgiftsansvar

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om personuppgiftsansvar i 7 § apoteksdatalagen kan och bör behållas.
Som framgår av avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om vem som är
personuppgiftsansvarig inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 7 § apoteksdatalagen kan och bör
därför behållas.
10.5.6

Ändamål och grund för behandling av personuppgifter

Utredningens förslag: Hänvisningen i 9 § apoteksdatalagen till
personuppgiftslagens bestämmelse om finalitetsprincipen tas
bort. I stället hänvisas till artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen
som ger uttryck för finalitetsprincipen.
Utredningens bedömning: Ändamålsbestämmelserna i 8 § första
stycket apoteksdatalagen uppfyller de krav som gäller enligt
dataskyddsförordningen och kan behållas. Även kravet på samtycke och förbudet mot att i vissa fall redovisa uppgifter som
kan hänföras till en enskild person kan behållas.
I 8 § första stycket apoteksdatalagen anges de ändamål för vilka
behandling av personuppgifter får ske inom lagens tillämpningsområde. Personuppgifter får behandlas bl.a. om det är nödvändigt
för expediering av förordnade läkemedel m.m. och åtgärder i anslutning till expedieringen. Expedieringen styrs av regleringen i bl.a.
läkemedelslagen (2015:315) och lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., som innebär vissa skyldigheter, samt föreskrifter
meddelade med stöd av denna lagstiftning. Behandling som sker för
ändamålet att expediera läkemedel kan därför enligt utredningens
bedömning till viss del sägas vara nödvändig för att fullgöra en
rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
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Även behandling av personuppgifter för ändamålen redovisning
av uppgifter till E-hälsomyndigheten, hantering av reklamationer
och indragningar, administrering av delbetalning av läkemedel och
varor som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m., redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg och
Läkemedelsverket för deras tillsyn, rapportering till förskrivare om
utbyte av läkemedel enligt 21 § fjärde stycket lagen om läkemedelsförmåner m.m., systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av öppenvårdsapotekens kvalitet samt administration, planering,
uppföljning och utvärdering av öppenvårdsapotekens verksamhet
och framställning av statistik får huvudsakligen anses ske på grund
av rättsliga förpliktelser enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
Sådan behandling av personuppgifter som sker för de ovan uppräknade ändamålen men som inte kan hänföras till en rättslig skyldighet får, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.8.3,
anses nödvändig för att fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse
enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Samma sak gäller
behandling av personuppgifter som är nödvändig för administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel, hälsorelaterad kundservice och att kunna lämna recept eller blankett till konsumenten.
I enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1 krävs
ingen ytterligare analys av vilket stöd redan befintliga ändamål har i
dataskyddsförordningen. De krav på den rättsliga grunden för behandlingen som tillkommit i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen
får i enlighet med vad utredningen konstaterat i samma avsnitt anses uppfyllda utan vidare analys när det gäller ändamål som är reglerade sedan tidigare. Behandling för de ändamål som anges i 8 §
första stycket apoteksdatalagen är alltså laglig enligt dataskyddsförordningen och de befintliga ändamålen kan och bör därmed
behållas.
Krav på samtycke och förbud att redovisa uppgifter
Av 8 § andra stycket apoteksdatalagen följer att behandling av personuppgifter för vissa av de angivna ändamålen inte får omfatta någon
annan än den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen.
Eftersom ändamålen med behandlingen grundar sig på artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen (rättslig förpliktelse och
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arbetsuppgift av allmänt intresse), får bestämmelsen, i enlighet med
vad som anges i avsnitt 9.10.2, anses tillåten såsom en precisering
enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen. Kravet på samtycke i
8 § andra stycket apoteksdatalagen är således enligt utredningens
bedömning lika förenligt med dataskyddsförordningens reglering
som med dataskyddsdirektivets och kan därmed behållas.
I 8 § tredje stycket apoteksdatalagen anges att uppgifter som
kan hänföras till en enskild person inte får redovisas när behandling
sker för vissa uppräknade ändamål. Bestämmelsen stämmer överens
med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen. Medlemsstaterna tillåts, som framgår av avsnitt 9.3,
att införa mer specifika bestämmelser i den nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Överväganden kring vilka uppgifter som behöver redovisas har gjorts vid
tidigare lagstiftningsarbeten och utredningen utgår från dessa bedömningar. Innehållet i bestämmelserna behöver därmed inte ändras.
Finalitetsprincipen
I 9 § apoteksdatalagen finns en hänvisning till 9 § första stycket d
och andra stycket personuppgiftslagen. Hänvisningen innebär att
den s.k. finalitetsprincipen, dvs. att personuppgifter inte får behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket
uppgifterna samlades in, gäller. Hänvisningen innebär vidare att
behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte ska anses som oförenlig med de ändamål för
vilka uppgifterna samlades in.
Som anges i avsnitt 9.10.3 kan registerförfattningar även fortsättningsvis, i syfte att förtydliga att de uppräknade ändamålen inte
är uttömmande, innehålla bestämmelser med innebörden att behandling av personuppgifter för andra ändamål som inte strider
mot finalitetsprincipen är tillåten. Eftersom personuppgiftslagen
kommer att upphöra att gälla, bör bestämmelsen utformas i enlighet med vad som anges i det avsnittet.
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Känsliga personuppgifter och uppgifter
om lagöverträdelser

Utredningens förslag: Apoteksdatalagen kompletteras med en
bestämmelse som påminner om kravet enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen på att känsliga personuppgifter endast får
behandlas av eller under ansvar av den som omfattas av tystnadsplikt.
Utredningens bedömning: Behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser inom apoteksdatalagens
tillämpningsområde kan alltjämt ske med stöd av ändamålsbestämmelserna i apoteksdatalagen.
Apoteksdatalagen innehåller inte några särskilda bestämmelser om
behandling av känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser utan ändamålsbestämmelserna tillåter nödvändig behandling av alla slags personuppgifter för de angivna ändamålen. Behandling av känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser
sker således med stöd av ändamålsbestämmelserna i apoteksdatalagen.
I avsnitt 9.11.4 redogör utredningen för vad som omfattas av
undantaget från förbudet att behandla känsliga personuppgifter vid
hälso- och sjukvård i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen. Utredningen gör, särskilt mot bakgrund av den omfattande uppräkningen
av vad som innefattas i förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster i
skäl 53 till dataskyddsförordningen och det förhållandet att personalen på apotek omfattas av samma tystnadsplikt som personalen vid
vårdinrättningar, bedömningen att den verksamhet som apoteksdatalagen omfattar ryms inom undantaget för hälso- och sjukvård i
artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen. Apoteksdatalagens reglering är därmed förenlig med dataskyddsförordningen.
Som anges i avsnitt 9.11.4 bör en bestämmelse som påminner
om kravet på tystnadsplikt enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen tas in i apoteksdatalagen. Apotekspersonal har redan tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen (2010:659).22
22

6 kap. 12 § jämförd med 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen.
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Eftersom känsliga personuppgifter får behandlas under samma förutsättningar som andra personuppgifter, påverkar det inte apoteksdatalagens reglering att det, som anges i avsnitt 9.11.6, har tillkommit nya kategorier av känsliga personuppgifter.
Ändamålsbestämmelserna i apoteksdatalagen tillåter enskilda att
behandla uppgifter om lagöverträdelser. Bestämmelser som tillåter
enskilda att behandla uppgifter om lagöverträdelser är, i enlighet
med den bedömning som redovisas i avsnitt 9.12, lika tillåtna enligt
dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet.
10.5.8

Säkerhetsåtgärder

Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 10, 11, 12 och
13 §§ apoteksdatalagen om sökbegränsningar, utlämnande på
medium för automatiserad behandling, behörighetstilldelning och
åtkomstkontroll kan behållas.
Apoteksdatalagen innehåller i 10, 11, 12 och 13 §§ bestämmelser
om sökbegränsningar, utlämnande på medium för automatiserad
behandling, behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Som anges
i avsnitt 9.16.2 utgör sådana bestämmelser säkerhetsåtgärder enligt
dataskyddsförordningen. Enligt den bedömning utredningen har
gjort är bestämmelser om säkerhetsåtgärder sådana mer specifika,
eller särskilda, bestämmelser som det enligt artikel 6.2 och 6.3 i
dataskyddsförordningen är tillåtet att ha i nationell rätt för att
reglera behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse eller
en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna i 10, 11, 12 och 13 §§ apoteksdatalagen behöver således, i enlighet med vad som anges i avsnitt 9.16.2, inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Vissa av de nu berörda bestämmelserna innehåller bemyndiganden för regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, att
meddela ytterligare föreskrifter. Dataskyddsförordningen hindrar
inte att föreskrifter meddelas på dessa områden och inte heller att
föreskriftsrätten delegeras. De bemyndiganden som ges i bestämmelserna behöver därför inte ändras.
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Gallring

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om bevarande i 14 §
apoteksdatalagen kan behållas.
Utredningen har i avsnitt 9.17.2 kommit till slutsatsen att bestämmelser i registerförfattningar om gallring och bevarande inte behöver ändras under förutsättning att den ursprungliga behandlingen
grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt
artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 14 §
apoteksdatalagen kan därmed behållas.
10.5.10 Rättelse och skadestånd
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 15 § apoteksdatalagen
som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse
och skadestånd upphävs.
Bestämmelsen i 15 § apoteksdatalagen som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd bör, i enlighet med vad utredningen kommit fram till i avsnitt 9.15.1 och
9.19.1, upphävas.
10.5.11 Information som ska lämnas självmant
Utredningens förslag: Krav på information till registrerade i 16 §
apoteksdatalagen som motsvarar krav som finns i dataskyddsförordningen tas bort. Krav som innebär att fler upplysningar
ska lämnas än vad som följer av dataskyddsförordningen behålls.
Hänvisningen till apoteksdatalagens bestämmelse om skadestånd ersätts med en hänvisning till dataskyddsförordningen och
dataskyddslagen. Bestämmelserna kompletteras med en upplysning om att information även ska lämnas enligt dataskyddsförordningen.
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Enligt 16 § apoteksdatalagen ska den personuppgiftsansvarige se till
att den registrerade får viss information om behandlingen av personuppgifter. Bestämmelsen är en precisering av personuppgiftslagens
informationsbestämmelser. I övrigt gäller alltså bestämmelserna om
information i 23–27 §§ personuppgiftslagen.
Utredningen har i avsnitt 9.15.1 redogjort för vilken information den personuppgiftsansvarige är skyldig att lämna till den registrerade enligt dataskyddsförordningen. Flera av de upplysningar
som den personuppgiftsansvarige ska ta med i informationen enligt
apoteksdatalagen motsvaras av informationsskyldigheten i dataskyddsförordningen. I apoteksdatalagen anges dock ett antal upplysningar som inte omfattas av dataskyddsförordningens reglering,
nämligen upplysningar om den uppgiftsskyldighet som kan följa av
lag eller förordning, de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser
som gäller för uppgifterna och behandlingen, rätten till skadestånd
samt vad som gäller i fråga om sökbegrepp. Informationsskyldigheten enligt dataskyddsförordningen innebär å sin sida krav på att
informationen ska innehålla vissa upplysningar som inte följer av
apoteksdatalagens reglering.
De bestämmelser i apoteksdatalagen som föreskriver att mer
information ska lämnas än vad som krävs enligt dataskyddsförordningen kan, i enlighet med den bedömning utredningen har gjort i
avsnitt 9.15.1, behållas med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Att uppfylla de få tillkommande kraven på
information till den registrerade som föreskrivs i dataskyddsförordningen kan inte anses medföra några särskilda olägenheter för
den personuppgiftsansvarige. Det finns därför, som anges i avsnitt 9.15.2, inte anledning att överväga en begränsning av rätten att
få denna information.
Den personuppgiftsansvarige bör alltså vara skyldig att lämna
såväl den information som följer av dataskyddsförordningen som
den ytterligare information som ska lämnas enligt apoteksdatalagen. Detta bör regleras genom att 16 § apoteksdatalagen kompletterar och hänvisar till dataskyddsförordningens reglering på det
sätt som anges i avsnitt 9.15.1. Hänvisningen till apoteksdatalagens
bestämmelse om skadestånd, som utredningen i avsnitt 10.5.10
föreslår ska upphävas, bör ersättas med en hänvisning till bestämmelserna om skadestånd i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Hänvisningen till dataskyddsförordningen bör vara av dyna-
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misk karaktär, dvs. avse vid var tid gällande lydelse av bestämmelsen,
eftersom dataskyddsförordningen är direkt tillämplig. De krav i
apoteksdatalagen som innebär att informationen ska innehålla sådana
upplysningar som även följer av dataskyddsförordningens bestämmelser om information bör tas bort.
Även den generella regeln i 16 § första stycket apoteksdatalagen
om att den som är personuppgiftsansvarig ska se till att den registrerade får information om behandlingen av personuppgifter kan
tas bort, eftersom detta följer av dataskyddsförordningen och formuleringen om att den personuppgiftsansvarige ska lämna viss angiven
information utöver vad som framgår av dataskyddsförordningen.

10.6

Apoteksdataförordningen (2009:624)

Utredningens bedömning: Delegationsbestämmelserna i apoteksdataförordningen kan behållas.
I apoteksdataförordningen finns det bestämmelser som innebär att
Datainspektionen får meddela vissa föreskrifter kopplade till apoteksdatalagen. Utredningen har i föregående avsnitt gjort bedömningen
att de bestämmelser i apoteksdatalagen som föreskriftsrätten hänför
sig till är förenliga med dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas inom dessa områden
eller att föreskriftsrätten delegeras. Bestämmelserna kan därmed
behållas.

10.7

Lagen (2016:526) om behandling
av personuppgifter i ärenden om licens
för läkemedel

10.7.1

Lagens tillämpningsområde

Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om tillämpningsområdet i
1 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens
för läkemedel. Även bestämmelserna i 2 och 3 §§ kan behållas.
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I avsnitt 9.5 har utredningen konstaterat att bestämmelser om
tillämpningsområdet för registerförfattningarna inte påverkas av
dataskyddsförordningen. I 1 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel finns det en bestämmelse
om på vilken verksamhet och behandling av personuppgifter lagen
ska tillämpas. I 223 och 3 §§ anges vissa definitioner som kompletterar
bestämmelsen om lagens tillämpningsområde. Dessa bestämmelser
kan alltså behållas.
10.7.2

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 4 § lagen om behandling
av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel ska innehålla en upplysning om att lagen kompletterar dataskyddsförordningen.
Det ska också upplysas om att dataskyddslagen gäller, om
inte annat följer av lagen om behandling av personuppgifter i
ärenden om licens för läkemedel eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.
Bestämmelsen om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
10.7.3

Krav på behandling

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om krav på behandling i 5 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om
licens för läkemedel påverkas inte av dataskyddsförordningen.
I 5 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens
för läkemedel anges att personuppgifter ska behandlas så att den
enskildes personliga integritet respekteras och att personuppgifter
ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
Bestämmelsen är ett uttryck för ett slags övergripande mål med
23

I Ds 2017:14 föreslås en ändring av 2 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden
om licens för läkemedel träda i kraft den 1 juli 2018.
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regleringen och är därför i det närmaste att likna vid en bestämmelse om lagstiftningens syfte. Bestämmelsen påminner om den
bestämmelse som anger syftet i 1 kap. 2 § andra och tredje styckena
patientdatalagen (2008:355). Som framgått i avsnitt 9.4 påverkas
inte sådana bestämmelser av dataskyddsförordningen.
10.7.4

Rätten att invända mot behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 6 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel,
som innebär att behandling av personuppgifter får utföras även
om den registrerade motsätter sig det, kan och bör behållas.
Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel får
enligt 6 § utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.
Bestämmelsen begränsar den registrerades rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen när det gäller behandling som grundar sig på
artikel 6.1 e (allmänt intresse och myndighetsutövning). Utredningen gör nedan i avsnitt 10.7.6 bedömningen att stora delar av
den behandling av personuppgifter som sker enligt lagen stödjer sig
på dessa grunder. Som anges i avsnitt 9.15.2 måste därför en bedömning göras av om begränsningen av rätten att göra invändningar uppfyller de krav som anges i artikel 23 i dataskyddsförordningen.
Ett av kraven är att begränsningen måste utgöra en åtgärd i syfte
att säkerställa något av de mål som anges i artikel 23.1 i dataskyddsförordningen. Målet i punkten e gäller andra av unionens eller en
medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt ett
av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet. Som anges i avsnitt 9.15.2 reglerar registerförfattningar normalt behandling av personuppgifter som rör sådana
viktiga mål av generellt allmänt intresse som avses i artikel 23.1 e
i dataskyddsförordningen. I avsnitt 9.8.2 har utredningen konstaterat att bedrivande av verksamhet inom bl.a. hälso- och sjukvård
inklusive den administration dessa verksamheter kräver, är ett så-
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dant allmänt intresse som avses i artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen. Detsamma får anses gälla för den verksamhet som bedrivs
med stöd av lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om
licens för läkemedel. Syftet med införandet av den kommunikationslösning där sådana uppgifter som lagen ska tillämpas på behandlas
var att hanteringen av personuppgifter vid ansökan om licens skulle
hanteras på ett säkrare sätt än vad som gällde tidigare.24 För att tillgodose en säker hantering av personuppgifterna krävs det alltså att
de hanteras elektroniskt. Enligt utredningens bedömning får mot
denna bakgrund begränsningen av den registrerades rätt att invända
mot behandling av personuppgifter som utförs enligt lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel
anses utgöra en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa ett viktigt mål av generellt allmänt intresse. Begränsningen strider inte heller mot andemeningen
i de grundläggande rättigheterna och friheterna.
En begränsning av rätten att göra invändningar måste uppfylla
kraven i artikel 23.2 i dataskyddsförordningen på bestämmelser
som den lagstiftning som begränsar den registrerades rättigheter
ska innehålla. Utredningen bedömer att bestämmelser med det
innehåll som krävs, i den mån det är relevant, redan finns i lagen
om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.
Det är sammantaget enligt utredningens bedömning möjligt att
begränsa möjligheten att göra invändningar mot behandling av personuppgifter på det sätt som regleras i 6 § lagen om behandling av
personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.
10.7.5

Personuppgiftsansvar

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om personuppgiftsansvar i 7 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden
om licens för läkemedel kan och bör behållas.

24

Prop. 2015/16:143 s. 58.
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Som framgått av avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om vem som är
personuppgiftsansvarig inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 7 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel kan och bör därför
behållas.
10.7.6

Ändamål och grund för behandling av personuppgifter

Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagens
bestämmelse om finalitetsprincipen i 9 § lagen om behandling av
personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel tas bort.
I stället hänvisas till artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen som
ger uttryck för finalitetsprincipen.
Utredningens bedömning: Ändamålsbestämmelserna i 8 § lagen
om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel uppfyller de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen
och kan och bör därmed behållas.
I 8 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens
för läkemedel anges för vilka ändamål personuppgifter får behandlas inom lagens tillämpningsområde. Personuppgifter får behandlas
om det är nödvändigt för att Läkemedelsverket ska kunna fatta beslut i ärenden om ansökan om licens och bevara uppgifter i sådana
beslut. Personuppgifter får även behandlas om det är nödvändigt
för E-hälsomyndighetens hantering av uppgifter i ärenden om
ansökan av licens när myndigheten förmedlar uppgifter mellan
olika aktörer. Dessa ändamål, som framgår av punkterna 1, 3 och 4,
grundar sig på utförandet av en arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Personuppgifter får utöver detta enligt punkterna 2 och 5 behandlas om det är nödvändigt för att Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ska kunna lämna ut de uppgifter
som anges i 12–15 §§. De nämnda paragraferna reglerar skyldigheter att lämna uppgifter och ändamålen grundar sig därmed på
rättsliga förpliktelser enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
Någon ytterligare analys av vilket stöd ändamålen har i dataskyddsförordningen krävs inte, som framgår av avsnitt 9.10.1. De
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krav på den rättsliga grunden för behandlingen som tillkommit i
artikel 6.3 i dataskyddsförordningen får i enlighet med vad utredningen konstaterat i samma avsnitt anses uppfyllda utan vidare analys
när det gäller ändamål som är reglerade sedan tidigare. Behandling för
de ändamål som anges i 8 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel är alltså laglig enligt dataskyddsförordningen och de befintliga ändamålen kan och bör därmed behållas.
Finalitetsprincipen
I 9 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens
för läkemedel finns det en hänvisning till den s.k. finalitetsprincipen i 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen.
Det innebär att personuppgifter inte får behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in
samt att behandling av personuppgifter för historiska, statistiska
eller vetenskapliga ändamål inte ska anses som oförenlig med de
ändamål för vilka uppgifterna samlades in.
Som anges i avsnitt 9.10.3 kan registerförfattningar i förtydligande syfte även fortsättningsvis innehålla bestämmelser med innebörden att behandling av personuppgifter för andra ändamål som
inte strider mot finalitetsprincipen är tillåten. Bestämmelsen bör på
grund av personuppgiftslagens upphörande utformas i enlighet med
vad som anges i det avsnittet.
10.7.7

Känsliga personuppgifter

Utredningens förslag: Lagen om behandling av personuppgifter
i ärenden om licens för läkemedel kompletteras med en bestämmelse som påminner om kravet enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen på att känsliga personuppgifter endast får behandlas av eller under ansvar av den som omfattas av tystnadsplikt.
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Utredningens bedömning: Behandling av känsliga personuppgifter kan alltjämt ske med stöd av ändamålsbestämmelserna i
lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för
läkemedel.
Lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för
läkemedel innehåller inte bestämmelser som särskilt tar sikte på
behandling av känsliga personuppgifter utan ändamålsbestämmelserna tillåter nödvändig behandling av alla slags personuppgifter för
de angivna ändamålen. Eftersom känsliga personuppgifter får behandlas under samma förutsättningar som andra personuppgifter,
påverkas inte regleringen av att det har tillkommit nya kategorier av
känsliga personuppgifter.
I avsnitt 9.11.4 redogör utredningen för vad som omfattas av
undantaget från förbudet att behandla känsliga personuppgifter vid
hälso- och sjukvård i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen. Utredningen gör, särskilt mot bakgrund av den omfattande uppräkningen
av vad som innefattas i förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster i
skäl 53 till dataskyddsförordningen, bedömningen att den verksamhet som omfattas av lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel ryms inom undantaget för hälso- och
sjukvård i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen. Regleringen är således förenlig med dataskyddsförordningen.
Som anges i avsnitt 9.11.4 bör en bestämmelse som påminner
om kravet på tystnadsplikt enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen tas in i lagen om behandling av personuppgifter i ärenden
om licens för läkemedel. Personalen vid Läkemedelsverket och
E-hälsomyndigheten omfattas av bestämmelser om tystnadsplikt
enligt bl.a. 25 kap. 1 § respektive 25 kap. 17 a § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
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Säkerhetsåtgärder

Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 10, 11, 16, 17 och
18 §§ lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens
för läkemedel om sökbegränsningar, direktåtkomst, behörighetstilldelning och åtkomstkontroll kan behållas.
I 10, 11, 16, 17 och 18 §§ lagen om behandling av personuppgifter i
ärenden om licens för läkemedel finns det bestämmelser om sökbegränsningar, utlämnande på medium för automatiserad behandling, direktåtkomst, behörighetstilldelning och åtkomstkontroll.
Som framgår av avsnitt 9.16.2 utgör detta olika former av säkerhetsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Krav på säkerhetsåtgärder
för myndigheter behöver inte, i enlighet med vad utredningen
konstaterat i avsnitt 9.16.2, ändras med anledning av att dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Bestämmelserna får också
anses vara sådana mer specifika, eller särskilda, bestämmelser som
är tillåtna enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen när
det gäller reglering av behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse eller arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna i 10, 11, 16, 17 och 18 §§ lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel kan
därför behållas.
Några av de nu berörda bestämmelserna innehåller en rätt för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas inom dessa områden eller att föreskriftsrätten
delegeras. Bemyndigandena i de nu berörda bestämmelserna kan
därmed behållas.
10.7.9

Uppgiftsskyldigheter

Utredningens bedömning: Bestämmelserna som reglerar uppgiftsskyldigheter i 12–15 §§ lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel kan behållas.
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I 12–15 §§ lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om
licens för läkemedel finns det bestämmelser om skyldighet för
Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten att lämna ut vissa uppgifter till varandra, apotekspersonal och den som är behörig att förordna läkemedel. Som anges i avsnitt 9.21 är det utredningens bedömning att bestämmelser om uppgiftsskyldighet är lika tillåtna
enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet.
Bestämmelserna om uppgiftsskyldighet påverkas således inte av dataskyddsförordningen. Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten måste
dock den personuppgiftsansvarige iaktta den reglering om dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
10.7.10 Gallring
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om gallring i 19 §
lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för
läkemedel kan behållas.
I avsnitt 9.17.2 har utredningen gjort bedömningen att bestämmelser i registerförfattningar om gallring och bevarande inte behöver
ändras om den ursprungliga behandlingen grundar sig på en rättslig
förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett
led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen om gallring i 19 § lagen om behandling av
personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel kan därmed behållas.
10.7.11 Rättelse och skadestånd
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 20 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel som
hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och
skadestånd upphävs.
Bestämmelsen i 20 § lagen om behandling av personuppgifter i
ärenden om licens för läkemedel hänvisar till personuppgiftslagens
bestämmelser om rättelse och skadestånd. Sådana bestämmelser
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bör, i enlighet med utredningens slutsats i avsnitt 9.15.1 och 9.19.1,
upphävas.
10.7.12 Information som ska lämnas självmant
Utredningens förslag: Krav på information till registrerade i
21 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens
för läkemedel som motsvarar krav som finns i dataskyddsförordningen tas bort. Krav som innebär att fler upplysningar
ska lämnas än vad som följer av dataskyddsförordningen behålls.
Hänvisningen till bestämmelsen om skadestånd i lagen om
behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel ersätts med en hänvisning till dataskyddsförordningen
och dataskyddslagen. Bestämmelserna kompletteras med en upplysning om att information även ska lämnas enligt dataskyddsförordningen.
I 21 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens
för läkemedel regleras vilken information den personuppgiftsansvarige ska lämna till den registrerade. Bestämmelsen är en precisering
av de bestämmelser om information som finns i personuppgiftslagen. I övrigt gäller alltså personuppgiftslagens bestämmelser om
information i 23–27 §§ vid behandling som sker enligt lagen om
behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.
I avsnitt 9.15.1 har utredningen redogjort för dataskyddsförordningens reglering av den personuppgiftsansvariges skyldighet att
lämna information till den registrerade. Informationsskyldigheten
enligt dataskyddsförordningen omfattar flera av de upplysningar
som den personuppgiftsansvarige ska ta med i informationen enligt
lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för
läkemedel. Bestämmelsen i lagen om behandling av personuppgifter
i ärenden om licens för läkemedel omfattar dock även upplysningar
som inte ingår i informationsskyldigheten enligt dataskyddsförordningen, nämligen upplysning om den uppgiftsskyldighet som kan
följa av lag eller förordning, de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen, rätten till skadestånd samt vad som gäller i fråga om sökbegränsningar. Enligt dataskyddsförordningen ska informationen vidare omfatta vissa upp-
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lysningar som inte framgår av lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.
Bestämmelserna i lagen om behandling av personuppgifter i
ärenden om licens för läkemedel som innebär att mer information
ska lämnas än vad som krävs enligt dataskyddsförordningens reglering kan, i enlighet med den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.15.1, behållas med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Det kan inte anses innebära några särskilda svårigheter för den personuppgiftsansvarige att uppfylla de få nya kraven
på information till den registrerade som föreskrivs i dataskyddsförordningen. Det saknas därför, som anges i avsnitt 9.15.2, skäl att
överväga en begränsning av den registrerades rätt till information.
Den personuppgiftsansvarige bör alltså lämna såväl den information som följer av dataskyddsförordningen som den information
som ska lämnas enligt lagen om behandling av personuppgifter i
ärenden om licens för läkemedel. Bestämmelsen i 21 § lagen om
behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel
bör på sätt som anges i avsnitt 9.15.1 komplettera och hänvisa till
dataskyddsförordningens reglering. Hänvisningen till bestämmelsen
om skadestånd i lagen om behandling av personuppgifter i ärenden
om licens för läkemedel, som utredningen i avsnitt 10.7.11 föreslår
ska upphävas, bör ersättas med en hänvisning till bestämmelserna
om skadestånd i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.
Hänvisningen till dataskyddsförordningen bör vara av dynamisk
karaktär, dvs. avse vid var tid gällande lydelse av bestämmelsen,
eftersom dataskyddsförordningen är direkt tillämplig. De krav som
innebär att informationen ska innehålla sådana upplysningar som
även följer av dataskyddsförordningens bestämmelser om information bör tas bort. Även det som anges i 21 § första stycket om att
den som är personuppgiftsansvarig ska se till att den registrerade
får information om behandlingen av personuppgifter kan tas bort,
eftersom detta följer av dataskyddsförordningen och den föreslagna
formuleringen om att den personuppgiftsansvarige också ska lämna
viss ytterligare information utöver vad som framgår av dataskyddsförordningen.
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Förordningen (2016:533) om behandling
av personuppgifter i ärenden om licens
för läkemedel

Utredningens bedömning: Delegationsbestämmelserna i förordningen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för
läkemedel kan behållas.
I förordningen om behandling av personuppgifter i ärenden om
licens för läkemedel finns bestämmelser som ger Datainspektionen
viss föreskriftsrätt. De bestämmelser i förordningen om behandling
av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel som föreskriftsrätten utgår från har utredningen i avsnittet ovan bedömt
förenliga med dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen
utgör inte hinder mot att föreskriftsrätten delegeras. Bestämmelserna i förordningen om behandling av personuppgifter i ärenden
om licens för läkemedel kan därmed behållas.

10.9

Lagen (2001:454) om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten

10.9.1

Lagens tillämpningsområde

Utredningens förslag: Lagen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten kompletteras med en bestämmelse som innebär att lagen inte ska tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter som omfattas av den föreslagna brottsdatalagen.
Utredningens bedömning: Det krävs inga förändringar av
tillämpningsområdet enligt 1–3 §§ lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten med anledning av dataskyddsförordningen.
Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska
enligt 1 § tillämpas vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller
om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
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samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier. Med socialtjänst avses sådan verksamhet som anges i 2 § oavsett om verksamheten bedrivs av myndigheter eller enskilda.25 Genom 3 § undantas
viss verksamhet från lagens tillämpningsområde.
I avsnitt 9.5 har utredningen konstaterat att bestämmelser i
registerförfattningar om vilka typer av behandlingar och vilka uppgifter författningen ska tillämpas på inte i sig påverkas av dataskyddsförordningen. Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten kan därför även fortsättningsvis tillämpas på samma typer
av behandlingar och uppgifter som i dag.
Viss verksamhet som anges i 2 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten innebär verkställighet av vårdpåföljder.
Som exempel kan nämnas att en domstol överlämnar någon som
har dömts för brott till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Även ungdomsvård och ungdomstjänst utgör
påföljder som verkställs inom socialtjänsten. Detsamma gäller den
verksamhet som bedrivs av Statens institutionsstyrelse i fråga om
verkställighet av sluten ungdomsvård. Behandling av personuppgifter som sker i syfte att verkställa straffrättsliga påföljder omfattas, i
enlighet med vad som framgår av avsnitt 9.5, inte av dataskyddsförordningen, utan av det nya dataskyddsdirektivet.
Att föreslå hur det nya dataskyddsdirektivet ska genomföras i
svensk rätt ingår i det uppdrag regeringen gett Utredningen om
2016 års dataskyddsdirektiv,26 som för detta ändamål har föreslagit
en ny brottsdatalag.27 Behandling av personuppgifter som sker i
samband med verkställighet av de vårdpåföljder som nämnts ovan
omfattas av den föreslagna brottsdatalagens tillämpningsområde.28
Brottsdatalagen ska dock enligt den föreslagna 1 kap. 5 § inte gälla
om det finns avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning.
Det ingår inte i utredningens uppdrag att göra anpassningar av
registerförfattningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde
för att regleringen ska leva upp till det nya dataskyddsdirektivet.
Enligt Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv, som utredningen
samrått med, bör med hänsyn till det nya dataskyddsdirektivet den
25

Prop. 2000/01:80 s. 135–137.
Dir. 2016:21.
27
SOU 2017:29.
28
SOU 2017:29 s. 221 och 225.
26
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föreslagna brottsdatalagen och inte lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten vara tillämplig på behandling av personuppgifter som sker i samband med verkställighet av vårdpåföljder.
Utredningen godtar den bedömningen och föreslår en bestämmelse
i 3 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
som undantar sådan behandling av personuppgifter som omfattas
av den föreslagna brottsdatalagen från tillämpningsområdet för lagen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Dataskyddsförordningen föranleder inte någon ändring av tillämpningsområdet för lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten.
10.9.2

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 4 § lagen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten ska innehålla en upplysning om att lagen kompletterar dataskyddsförordningen.
Det ska också anges att dataskyddslagen gäller, om inte annat
följer av lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den.
Bestämmelsen i 4 § lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten, om förhållandet till annan lagstiftning, bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
10.9.3

Ändamål och grund för behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 6 § första och
andra stycket lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas
är förenliga med dataskyddsförordningen och bör inte ändras.
Bestämmelsen i 6 § första stycket lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten anger att personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom
socialtjänsten ska kunna utföras. Arbetsuppgifter inom socialtjänsten är, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.8.2,
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arbetsuppgifter av allmänt intresse, vilket innebär att behandlingen
har stöd i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Arbetsuppgifter
inom socialtjänsten kan också grunda sig på rättsliga förpliktelser
och har då stöd i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Det
ovanligt vidsträckta ändamålet i lagen definieras och preciseras i
förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten,
som utredningen återkommer till nedan.
Av 6 § andra stycket lagen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten framgår att personuppgifter får behandlas för
uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning. Sådant
uppgiftsutlämnande sker till följd av en rättslig förpliktelse och har
därmed stöd i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
I enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1 krävs
ingen ytterligare analys av vilket stöd redan befintliga ändamål har i
dataskyddsförordningen.
De krav på den rättsliga grunden för behandlingen som tillkommit i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen får i enlighet med vad
utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1 anses uppfyllda utan vidare
analys när det gäller ändamål som är reglerade sedan tidigare. Behandling för de ändamål som anges i 6 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten är alltså laglig enligt dataskyddsförordningen och de befintliga ändamålen kan och bör därmed behållas.
10.9.4

Rätten att invända mot behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 6 § tredje stycket
lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten kan
och bör även fortsättningsvis innehålla en begränsning av den
registrerades rätt att invända mot behandling av personuppgifter
som rör honom eller henne.
Enligt 6 § tredje stycket lagen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten har en registrerad person inte rätt att motsätta
sig sådan behandling av uppgifter som är tillåten enligt samma lag.
Som anges i avsnitt 9.15.1 har den registrerade enligt dataskyddsförordningen rätt att invända mot behandling av personuppgifter;
detta under förutsättning att det rör sig om sådan behandling som
bedömts nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt in-
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tresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Den verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet
för lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
utgör till viss del sådan behandling.
Bestämmelsen i 6 § tredje stycket lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten innebär alltså en begränsning av
den registrerades rätt enligt dataskyddsförordningen att göra invändningar mot behandling av personuppgifter. En sådan bestämmelse förutsätter, i enlighet med vad som framgår av avsnitt 9.15.2,
att de villkor som anges i artikel 23 i dataskyddsförordningen för
en begränsning av den registrerades rättigheter är uppfyllda. Vilka
villkoren är framgår av samma avsnitt. Ett av villkoren är att bestämmelsen utgör en åtgärd i syfte att säkerställa något av de mål
som anges i artikel 23.1 i dataskyddsförordningen. Ett av dessa mål,
punkten e, gäller ”andra av unionens eller en medlemsstats viktiga
mål av generellt allmänt intresse, särskilt ett av unionens eller en
medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social
trygghet”. I avsnitt 9.8.2 har utredningen konstaterat att bedrivande av verksamhet inom bl.a. sociala förmåner som tillhandahålls
inom socialtjänsten, inklusive den administration dessa verksamheter kräver, är ett sådant allmänt intresse som avses i artikel 23.1 e
i dataskyddsförordningen.
En ytterligare förutsättning för att en begränsning ska få göras
enligt artikel 23.1 är att den utgör en nödvändig och proportionell
åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa det aktuella
intresset. Socialtjänsten behandlar stora mängder känsliga personuppgifter och det finns ett allmänintresse av att verksamheten bedrivs på ett effektivt, rättssäkert och enhetligt sätt. En möjlighet för
den registrerade att invända mot den normala hanteringen skulle
påtagligt försvåra arbetet för myndigheterna. En delvis manuell
hantering skulle minska effektiviteten, öka kostnaderna och riskera en
negativ påverkan på objektivitet och likabehandling. Mot bakgrund av
det starka intresset av en enhetlig elektronisk ärendehantering, måste
ett undantag från rätten att invända mot behandling av personuppgifter i verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för
lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten anses
utgöra en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt
samhälle i syfte att säkerställa ett viktigt mål av generellt allmänt in-
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tresse. Begränsningen kan inte heller anses strida mot andemeningen
i de grundläggande rättigheterna och friheterna.
De specifika bestämmelser som krävs enligt artikel 23.2 i dataskyddsförordningen, om bl.a. olika skyddsåtgärder för personuppgifterna, finns i lagen respektive förordningen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten.
Utredningen bedömer därmed att 6 § tredje stycket lagen om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten även fortsättningsvis kan innehålla en begränsning av den registrerades rätt att
invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller
henne.
10.9.5

Personnummer, känsliga personuppgifter
och uppgifter om lagöverträdelser

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 7 § första stycket 2 lagen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, som tillåter
behandling av känsliga personuppgifter, ska omfatta alla känsliga
personuppgifter enligt den utvidgade definitionen i dataskyddsförordningen.
Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
kompletteras med en bestämmelse som påminner om kravet enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen på att känsliga personuppgifter endast får behandlas av eller under ansvar av den som
omfattas av tystnadsplikt.
I 7 a § förtydligas att de känsliga personuppgifter som avses
är desamma som i 7 § första stycket 2.
Utredningens bedömning: I övrigt kan och bör bestämmelserna
om behandling av person- och samordningsnummer, känsliga
personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser i 7–7 b §§
lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten behållas.
I 7 § första stycket lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten anges att person- och samordningsnummer, känsliga
personuppgifter samt uppgifter om lagöverträdelser får behandlas
inom socialtjänsten. Enligt andra stycket i samma paragraf gäller

399

Författningar som reglerar en verksamhet

SOU 2017:66

detta under förutsättning att uppgifterna har lämnats i ett ärende
eller är nödvändiga för verksamheten. I 7 a § samma lag begränsas
möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter i sammanställningar i vissa fall. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ges i 7 b § bemyndigande att meddela ytterligare
föreskrifter om sammanställning av personuppgifter.
Person- och samordningsnummer
Som framgår av avsnitt 9.13 kan och bör bestämmelser som tillåter
behandling av person- och samordningsnummer vara kvar.
Känsliga personuppgifter
Som anges i avsnitt 9.11.4 har utredningen gjort bedömningen att
undantaget avseende hälso- och sjukvård samt social omsorg i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen innefattar sådan verksamhet
som avses i 2 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Bestämmelsen som tillåter behandling av känsliga personuppgifter inom tillämpningsområdet för lagen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten bedöms därmed förenlig med
dataskyddsförordningen och kan och bör behållas.
Som också anges i avsnitt 9.11.4 bör en bestämmelse som påminner om kravet på tystnadsplikt enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen tas in i lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten. Tystnadsplikt gäller redan inom socialtjänsten enligt
26 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 15 kap. socialtjänstlagen (2001:453) och 29 § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1993:387).
Begränsningarna av vilka känsliga personuppgifter som får behandlas enligt 7 § andra stycket och 7 a § lagen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten får anses utgöra säkerhetsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Sådana bestämmelser är
tillåtna om de avser en myndighets behandling av personuppgifter.
Bestämmelser om säkerhetsåtgärder kan också riktas till enskilda
med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen när det
gäller behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en
arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 c och e i data-
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skyddsförordningen. Sökbegränsningarna behöver därmed, i enlighet med vad som anges i avsnitt 9.16.2, inte ändras med anledning
av dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen innehåller några nya kategorier av känsliga personuppgifter – genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person samt uppgifter om
sexuell läggning. Bestämmelsen som tillåter behandling av känsliga
personuppgifter i lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten bör i enlighet med utredningens bedömning i avsnitt 9.11.6 även omfatta de nya kategorierna av känsliga personuppgifter. De nytillkomna kategorierna bör också, i enlighet med
vad utredningen kommit fram till i samma avsnitt, omfattas av begränsningarna av behandling av känsliga personuppgifter i 7 § andra
stycket och 7 a §§ lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten. I 7 § första stycket 2 lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten bör därför hänvisas till samtliga kategorier av uppgifter som anges i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen.
I 7 a § bör det förtydligas att de känsliga personuppgifter som avses
är desamma som i 7 § första stycket 2.
Uppgifter om lagöverträdelser
Bestämmelser i registerförfattningar som tillåter enskilda och myndigheter att behandla uppgifter om lagöverträdelser kan och bör
behållas; detta konstaterar utredningen i avsnitt 9.12. Utredningen
gör i samma avsnitt bedömningen att de begränsningar som gäller
uppgifter om lagöverträdelser, om möjligt, bör omfatta samtliga
personuppgifter som avses i 21 § personuppgiftslagen och inte bara
de som omfattas av artikel 10 i dataskyddsförordningen. Eftersom
socialtjänstens behandling av personuppgifter sker med stöd av
artikel 6.1 e (allmänt intresse) eller 6.1 c (rättslig förpliktelse) i
dataskyddsförordningen, kan begränsningar av behandlingen göras
i förhållande till såväl myndigheter som enskilda (se avsnitt 9.12).
Det är därmed möjligt att även fortsättningsvis låta begränsningen i
7 § andra stycket lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten omfatta samma uppgifter som i dag, dvs. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål,
straffprocessuella tvångsmedel och administrativa frihetsberövanden.
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Bemyndigande
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas i
fråga om sammanställningar och inte heller att föreskriftsrätten
delegeras. Bestämmelsen i 7 b § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten behöver därmed inte ändras.
10.9.6

Upplysningsbestämmelse

Utredningens bedömning: Upplysningsbestämmelsen i 8 § lagen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten påverkas
inte av dataskyddsförordningen.
I 8 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
lämnas en upplysning om att de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), socialtjänstlagen (2001:453)
och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller vid utlämnande av personuppgifter som finns inom socialtjänsten. Bestämmelsen påverkas inte av dataskyddsförordningens
bestämmelser.
10.9.7

Rättelse och skadestånd

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 9 § lagen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd upphävs.
Enligt 9 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och
skadestånd gälla vid behandling av personuppgifter enligt lagen om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Bestämmelsen
bör, i enlighet med de slutsatser utredningen drar i avsnitt 9.15.1
och 9.19.1, upphävas.
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Överklagande

Utredningens förslag: Bestämmelsen om överklagande i 10 §
lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten upphävs.
Beslut inom socialtjänsten om rättelse och om avslag på ansökan
om information enligt 26 § personuppgiftslagen får enligt 10 §
första stycket lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
enligt lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
får däremot inte överklagas. Av 10 § andra stycket framgår att
prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Med socialtjänst avses sådan verksamhet som anges i 2 § lagen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten oavsett om
verksamheten bedrivs av myndigheter eller enskilda.29 Bestämmelsen
om överklagande i 10 § lagen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten omfattar alltså enligt sin ordalydelse även beslut som fattas av enskilda. Detta är en skillnad i förhållande till
regleringen av överklagande i personuppgiftslagen och de övriga
registerförfattningar som innehåller egna överklagandebestämmelser, eftersom bestämmelserna i de författningarna endast gäller för
beslut meddelade av myndigheter. Även bestämmelsen i den föreslagna dataskyddslagen omfattar enbart myndigheters beslut. Att
beslut som fattas inom ramen för socialtjänstverksamhet som bedrivs av enskilda ska få överklagas synes dock inte ha varit lagstiftarens avsikt. I motiven till bestämmelsen i 10 § lagen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten anges nämligen att det är en
myndighets beslut om att avslå en ansökan om information och om
rättelse som ska kunna överklagas.30
I avsnitt 9.20 har utredningen gjort bedömningen att det inte
finns skäl att reglera möjligheten att överklaga i registerförfattningar på annat sätt än i enlighet med vad som följer av den förslagna dataskyddslagen. Det har inte framkommit några särskilda
skäl som motiverar att möjligheten att överklaga beslut inom socialtjänsten ska vara mer omfattande än vad som gäller i övriga verksam29
30

Prop. 2000/01:80 s. 135–137.
Prop. 2000/01:80 s. 159.
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heter. Utredningen gör därför bedömningen att bestämmelserna
om överklagande i den föreslagna dataskyddslagen bör gälla även
inom tillämpningsområdet för lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Bestämmelsen i 10 § lagen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten bör därför, i enlighet med
utredningens bedömning i avsnitt 9.20, upphävas.
Om det under den fortsatta beredningen av utredningens förslag skulle framkomma skäl som talar emot att ta bort möjligheten
att överklaga beslut som fattats av enskilda, bör det i stället övervägas att formulera om bestämmelsen på så sätt att den stämmer
överens med regleringen i den föreslagna dataskyddslagen.
10.9.9

Bemyndiganden

Utredningens bedömning: De bemyndiganden som ges i 11 §
lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten behöver inte ändras.
I 11 § första stycket lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten ges regeringen, eller den myndighet som regeringen
bestämmer, rätt att meddela föreskrifter om vilka som är personuppgiftsansvariga och om begränsning av den i 6 § tillåtna behandlingen av personuppgifter samt om sökbegrepp, direktåtkomst och
samkörning av personuppgifter. Enligt 11 § andra stycket får regeringen även meddela föreskrifter om när personuppgifter får föras
över till tredjeland. Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på dessa områden och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. De bemyndiganden som ges i 11 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten är således förenliga
med dataskyddsförordningen och behöver inte ändras.
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10.10 Förordningen (2001:637) om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten
10.10.1 Förordningens tillämpningsområde
Utredningens förslag: Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten kompletteras med en bestämmelse
som innebär att förordningen inte ska tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter som omfattas av den föreslagna
brottsdatalagen.
Utredningens bedömning: Det krävs i övrigt inga förändringar
av tillämpningsområdet i 1 § förordningen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten.
Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
reglerar enligt 1 § behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter,
privat verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen enligt lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
I avsnitt 9.5 har utredningen konstaterat att bestämmelser i
registerförfattningar om vilka typer av behandlingar och vilka uppgifter författningen ska tillämpas på inte i sig påverkas av dataskyddsförordningen. Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten kan därför även fortsättningsvis tillämpas
på samma typer av behandlingar och uppgifter som i dag.
Även bestämmelser om på vilken verksamhet författningen ska
tillämpas kan, enligt den bedömning utredningen gjort i avsnitt 9.5,
som regel behållas. Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten omfattar dock, liksom lagen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten (se avsnitt 10.9.1), även viss
behandling av personuppgifter som behöriga myndigheter utför i
syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott
eller verkställa straffrättsliga påföljder. Sådan behandling omfattas,
som anges i avsnitt 9.5, inte av dataskyddsförordningens tillämp-
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ningsområde utan av det nya dataskyddsdirektivet, som i huvudsak
föreslås genomföras genom en ny brottsdatalag.31
Utredningen gör därför, i likhet med vad som anges i avsnitt 10.9.1, bedömningen att även förordningen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten bör förses med en bestämmelse som innebär att sådan verksamhet som omfattas av den föreslagna brottsdatalagen undantas från förordningens tillämpningsområde. En sådan bestämmelse bör införas i en ny paragraf som
placeras direkt efter 1 §.
I övrigt föranleder dataskyddsförordningen inte någon ändring
av tillämpningsområdet för förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
10.10.2 Upplysningsbestämmelser
Utredningens förslag: Hänvisningar till personuppgiftslagen
och lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
i förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten tas bort.
I 2–5 §§ förordningen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten finns olika upplysningsbestämmelser. Upplysningar
om författningar som även fortsättningsvis är relevanta behöver
inte ändras, medan hänvisningar till personuppgiftslagen bör tas
bort eftersom den lagen kommer att upphävas. Hänvisningen till
lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten i 4 §
förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
tas bort, eftersom den inte bedöms vara nödvändig.

31

SOU 2017:29.
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10.10.3 Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om personuppgiftsansvar i 6, 11, 17 och 22 §§ förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten kan och bör behållas.
Utredningen har i avsnitt 9.7 konstaterat att bestämmelser i registerförfattningar om vem som är personuppgiftsansvarig kan och bör
behållas.
10.10.4 Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 7 §, 12 § första
stycket, 18 och 23 §§ förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas behöver inte ändras.
Ändamålsbestämmelserna i förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten begränsar och definierar det ändamål
som framgår av 6 § första stycket lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Av utredningens överväganden
rörande 6 § första stycket lagen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten framgår att det finns stöd för ändamålet i dataskyddsförordningen, se avsnitt 10.9.3. De föreskrivna ändamålen i
7 §, 12 § första stycket, 18 och 23 §§ förordningen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten begränsar det vidsträckta
ändamålet genom att koppla möjligheterna att behandla personuppgifter till sådan verksamhet som ska utföras enligt socialtjänstlagen (2001:453). Ändamålsbestämmelserna kan därmed, av samma
skäl som anges i avsnitt 10.9.3, behållas.
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10.10.5 Känsliga personuppgifter
Utredningens förslag: Bestämmelsen om behandling av personuppgifter som rör hälsa i 12 § andra stycket förordningen om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten bör innehålla
en hänvisning till definitionen av känsliga personuppgifter i 7 §
första stycket 2 lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Utredningens bedömning: I övrigt kan och bör bestämmelsen
behållas.
En kommunal myndighet får enligt 12 § andra stycket förordningen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten vid handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade
och som följer av bestämmelserna i körkortsförordningen inte behandla andra känsliga personuppgifter än uppgifter som rör hälsa.
Bestämmelsen utgör en inskränkning i förhållande till den allmänna bestämmelsen om behandling av känsliga personuppgifter i
7 § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som berörts i avsnitt 10.9.5. Det är, som framgår av utredningens bedömning i avsnitt 9.11.1, möjligt att endast tillåta behandling av vissa kategorier av känsliga personuppgifter.
Möjligheten att behandla känsliga personuppgifter bör, i enlighet med den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.11.6, inte
utvidgas till att omfatta även de nya kategorierna av känsliga personuppgifter, dvs. genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för
att entydigt identifiera en fysisk person samt uppgifter om sexuell
läggning. Det kommer alltså även fortsättningsvis endast att vara
tillåtet att behandla sådana känsliga uppgifter som rör hälsa. Som
anges i avsnitt 7.5 förekommer det emellertid att de olika kategorierna av känsliga personuppgifter överlappar varandra. Sådana uppgifter som omfattas av någon av de nya kategorierna men som även
utgör en uppgift om hälsa, kan enligt utredningens bedömning
behandlas med stöd av bestämmelsen i 12 § andra stycket förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Utredningen har övervägt om detta behöver förtydligas i bestämmelsen
på så sätt att det anges att uppgifter som rör hälsa, inklusive genetiska och biometriska uppgifter och uppgifter om sexuell läggning,
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får behandlas, på samma sätt som anges i avsnitt 10.1.11 och 12.8.4.
Eftersom det inte framstår som sannolikt att det för ändamålet
finns behov av att behandla sådana uppgifter om hälsa, som samtidigt omfattas av någon av de nya kategorierna av känsliga personuppgifter, saknas det dock enligt utredningens bedömning anledning att införa ett sådant förtydligande. Bestämmelsen kan och bör
därmed behållas. Den bör dock i förtydligande syfte innehålla en
hänvisning till definitionen av känsliga personuppgifter i 7 § första
stycket 2 lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Eftersom möjligheten att behandla känsliga personuppgifter
inom socialtjänsten grundar sig på undantaget avseende hälso- och
sjukvård och social omsorg i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen,
krävs det enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen också att uppgifterna behandlas av eller under ansvar av någon som omfattas av
tystnadsplikt. Utredningen har i avsnitt 10.9.5 föreslagit att en bestämmelse som påminner om kravet på tystnadsplikt enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen tas in i lagen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten. Någon sådan bestämmelse behöver därför inte tas in i förordningen.
10.10.6 Säkerhetsåtgärder
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 9, 10, 15, 20, 21,
24 och 25 §§ förordningen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Bestämmelser om sökbegrepp, samkörning, och begränsningar i
fråga om direktåtkomst är enligt utredningen att anse dels som uttryck för dataskyddsförordningens princip om uppgiftsminimering
och dels som säkerhetsåtgärder/skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Sådana restriktioner och krav för myndigheter behöver
inte, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.16.2,
ändras med anledning av att dataskyddsförordningen börjar tillämpas.
För enskilda är, som utredningen konstaterat i samma avsnitt,
restriktioner och krav tillåtna när den ursprungliga behandlingen
grundar sig på artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, vilket är fallet
i fråga om socialtjänsten. Nu gällande regler rörande sökbegrepp i
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9, 15, 20 och 25 §§, samkörning i 10 och 21 §§ och begränsning i
fråga om direktåtkomst i 24 § förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten behöver därför inte ändras.
10.10.7 Uppgiftsskyldigheter
Utredningens bedömning: Uppgiftsskyldigheterna i 10 a § förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
påverkas inte av dataskyddsförordningen och behöver inte ändras.
I 10 a § förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten föreskrivs olika sekretessbrytande uppgiftsskyldigheter.
Utredningen har i avsnitt 9.21 konstaterat att befintliga uppgiftsskyldigheter är lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelsen behöver därför inte ändras
med anledning av dataskyddsförordningen. När uppgiftsskyldigheten fullgörs måste dock den personuppgiftsansvarige beakta den
reglering om dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
10.10.8 Överföring av personuppgifter till tredjeland
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 16 § förordningen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten behöver
inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Enligt 16 § förordningen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten får en kommunal myndighet föra över uppgifter till
tredjeland i ett ärende om fastställande av faderskap och om internationella adoptioner. Vid bestämmelsens tillkomst får det antas ha
bedömts finnas stöd för överföring av personuppgifter enligt artikel 26.1 d i dataskyddsdirektivet. Motsvarande möjligheter till överföring av uppgifter till tredjeland med hänsyn till viktiga skäl som
rör allmänintresset finns i artikel 49.1 d i dataskyddsförordningen.
Utredningen har i avsnitt 9.8.2 bedömt att bedrivande av verksamhet som ska finnas i enlighet med internationella rättighetsstadgor
är sådana allmänna intressen som avses i bl.a. artikel 49.1 d i dataskyddsförordningen. Enligt EU:s rättighetsstadga har var och en
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rätt till respekt för sitt familjeliv (artikel 7), och rätten att bilda familj
ska garanteras i nationell rätt (artikel 9). Överföring av personuppgifter till tredjeland i ärende om fastställande av faderskap och
om internationella adoptioner får därmed anses motiverat med stöd
av ett allmänt intresse.
Enligt artikel 49.4 i dataskyddsförordningen ska allmänintresset
vara erkänt i unionsrätten eller i nationell rätt. Utöver vad som
regleras i EU:s rättighetsstadga finns bestämmelser om fastställande
av faderskap och adoption i bl.a. 1, 2 och 4 kap. föräldrabalken.
Personuppgifter kan därmed även enligt dataskyddsförordningen
föras över till tredjeland i ärenden om fastställande av faderskap och
om internationella adoptioner.
En bestämmelse om att överföring av personuppgifter till
tredjeland i en viss situation är tillåten behöver, i enlighet med vad
utredningen konstaterat i avsnitt 9.14, inte ändras om den i övrigt
har stöd i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 16 § förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten kan
därmed behållas.
10.10.9 Bemyndiganden
Utredningens bedömning: De bemyndiganden som ges i 26 §
förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten behöver inte ändras.
I 26 § förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ges Socialstyrelsen bemyndigande att meddela föreskrifter
om sammanställningar av personuppgifter samt verkställighetsföreskrifter. Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på dessa områden och inte heller att föreskriftsrätten delegeras.
De bemyndiganden som ges i 26 § förordningen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten är således förenliga med dataskyddsförordningen och behöver inte ändras.
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10.11 Förordningen (2009:1422) om behandling
av personuppgifter i Statistiska centralbyråns
verksamhet med framställning av statistik
över kommunalt vårdnadsbidrag
10.11.1 Förordningens tillämpningsområde
Utredningens förslag: Det tydliggörs att lagen om kommunalt
vårdnadsbidrag är upphävd.
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 1 § förordningen
om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns
verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag kan i övrigt behållas.
I avsnitt 9.5 har utredningen konstaterat att bestämmelser om
tillämpningsområdet för registerförfattningarna inte påverkas av
dataskyddsförordningen. Bestämmelsen om tillämpningsområde i
1 § förordningen om behandling av personuppgifter i Statistiska
centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag kan alltså behållas i sak.
Regeringen har utfärdat förordningen om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning
av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag som en följd av lagen
(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag som upphävdes vid utgången av januari 2016, med viss övergångsbestämmelse. Utredningen tar inte ställning till det fortsatta behovet av förordningen,
men det bör tydliggöras att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag,
som förordningen hänvisar till, är upphävd.
10.11.2 Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om personuppgiftsansvar i 2 § förordningen om behandling av personuppgifter i
Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag kan och bör behållas.
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Som framgår av avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om vem som är
personuppgiftsansvarig inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 2 § förordningen om behandling av
personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag kan och bör
därför behållas.
10.11.3 Förhållandet till annan dataskyddsreglering
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 3 § förordningen om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet
med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag
ska innehålla en upplysning om att lagen kompletterar dataskyddsförordningen.
Det ska också upplysas om att dataskyddslagen gäller, om
inte annat följer av förordningen om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning
av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag.
Utredningens bedömning: Förhållandet till lagen om den officiella statistiken kan anges på samma sätt som tidigare.
Av 3 § förordningen om behandling av personuppgifter i Statistiska
centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag framgår att flera bestämmelser i lagen
(2001:99) om den officiella statistiken gäller när Statistiska centralbyrån behandlar personuppgifter för att framställa statistik över
kommunalt vårdnadsbidrag. Bestämmelserna gäller generellt för
statistikansvariga myndigheter och avser vilka personuppgifter som
får behandlas och vad som gäller i fråga om gallring. En översyn av
hur dessa bestämmelser förhåller sig till dataskyddsförordningen
kommer inte att göras av utredningen, eftersom lagen om den
officiella statistiken omfattas av Finansdepartementets verksamhetsområde. I det fortsätta lagstiftningsarbetet bör dock hänvisningarna
stämmas av mot eventuella ändringar i lagen om den officiella statistiken.
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I fråga om förhållandet till övrig lagstiftning bör bestämmelsen
utformas på det sätt som framgår av utredningens överväganden i
avsnitt 9.6.
10.11.4 Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagen i
4 § andra stycket andra meningen förordningen om behandling
av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med
framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag tas
bort. I stället hänvisas till artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen
som ger uttryck för finalitetsprincipen.
Utredningens bedömning: I övrigt kan och bör ändamålsbestämmelserna i 4 § förordningen om behandling av personuppgifter i
Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag behållas.
Av 4 § första stycket förordningen om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av
statistik över kommunalt vårdnadsbidrag framgår att behandling av
personuppgifter får ske inom ramen för ett uppdrag från regeringen som gäller framställning av statistik över det kommunala
vårdnadsbidraget. Eftersom regeringens uppdrag till myndigheter
generellt sett har karaktären av ett allmänt intresse, sker behandlingen av personuppgifter med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.
Enligt 4 § andra stycket första meningen förordningen om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet
med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag får
personuppgifter som behandlas för det ändamål som anges i första
stycket också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker
i överensstämmelse med lag eller förordning. Sådant utlämnande
som sker till följd av en uppgiftsskyldighet är nödvändigt för att
fullgöra en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. I den mån uppgiftslämnandet inte grundar sig på en skyldighet utan på en möjlighet att lämna uppgifter, får uppgiftslämnandet
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anses utgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e
i dataskyddsförordningen.
Finalitetsprincipen
I 4 § andra stycket andra meningen förordningen om behandling av
personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag hänvisas till
9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen. Hänvisningen innebär att den s.k. finalitetsprincipen, dvs. att personuppgifter inte får behandlas för något ändamål som är oförenligt med
det för vilket uppgifterna samlades in, gäller. Hänvisningen innebär
vidare att behandling av personuppgifter för historiska, statistiska
eller vetenskapliga ändamål inte ska anses som oförenlig med de
ändamål för vilka uppgifterna samlades in.
Som anges i avsnitt 9.10.3 kan registerförfattningar även fortsättningsvis, i syfte att förtydliga att de uppräknade ändamålen inte
är uttömmande, innehålla bestämmelser med innebörden att behandling av personuppgifter för andra ändamål som inte strider mot
finalitetsprincipen är tillåten. Eftersom personuppgiftslagen kommer
att upphöra att gälla, bör bestämmelsen utformas i enlighet med
vad som anges i det avsnittet.
10.11.5 Personuppgifter som får behandlas
Utredningens förslag: Det förtydligas i 5 § förordningen om
behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag att förordningen om skyldighet för kommuner att lämna
statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag är upphävd.
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 5 § förordningen
om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns
verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag behöver i övrigt inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
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Statistiska centralbyrån får enligt 5 § förordningen om behandling
av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med
framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag behandla
personuppgifter i enlighet med vad som följer av 14 § lagen (2001:99)
om den officiella statistiken och 2 § förordningen (2009:1421) om
skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag.
Bestämmelsen i 14 § lagen om den officiella statistiken ger statistikansvariga myndigheter en generell rätt att behandla personuppgifter för ändamålet framställning av statistik. Bestämmelsen
omfattas inte av utredningens genomgång av olika författningars
förenlighet med dataskyddsförordningen, eftersom lagen om den
officiella statistiken ligger inom Finansdepartementets verksamhetsområde. I den mån hänvisningen medför att behandling av
känsliga personuppgifter tillåts får den enligt utredningens bedömning i vart fall anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt
intresse. Behandlingen är därmed tillåten med stöd av undantaget i
artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen, i enlighet med vad som
anges i avsnitt 9.11.3.
Förordningen om skyldighet för kommuner att lämna statistiska
uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag är sedan den 1 februari
2016 upphävd men i den tidigare gällande 2 § finns en uppräkning
av vilka uppgifter den kommunala nämnd som handlade vårdnadsbidrag skulle lämna till Statistiska centralbyrån. Uppräkningen omfattar bl.a. uppgift om personnummer. Som anges i avsnitt 9.13 kan
och bör bestämmelser om behandling av personnummer behållas.
Att det i övrigt anges vilka personuppgifter som får behandlas stämmer väl överens med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c
i dataskyddsförordningen – att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka
de behandlas.
Överväganden kring vilka uppgifter som behöver behandlas av
Statistiska centralbyrån har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten
och utredningen har att utgå från att de angivna uppgifterna behövs
för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Medlemsstaterna
tillåts att införa sådana preciseringar i den nationella lagstiftningen
enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen och de kan införa begränsningar för sina myndigheter. Bestämmelsen i 5 § förordningen om behandling av personuppgifter i Statistiska central-
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byråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt
vårdnadsbidrag bör därmed inte ändras i sak. Det bör dock framgå
av förordningstexten att förordningen om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag
är upphävd.
10.11.6 Rätten att invända mot behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 6 § förordningen om
behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag som anger att behandling av personuppgifter får utföras även om den registrerade motsätter sig den kan och bör
behållas.
Av 6 § förordningen om behandling av personuppgifter i Statistiska
centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag framgår att behandling av personuppgifter
som är tillåten enligt den förordningen får utföras även om den
enskilde motsätter sig behandlingen.
Den registrerade har enligt huvudregeln i artikel 21.1 i dataskyddsförordningen rätt att invända mot behandling av personuppgifter;
detta under förutsättning att det rör sig om sådan behandling som
bedömts nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (se vidare avsnitt 9.15.1). Enligt artikel 21.6 i dataskyddsförordningen gäller som undantag till huvudregeln att om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska den
registrerade, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika
situation, ha rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse.
Personuppgifter behandlas enligt den aktuella förordningen för
ändamålet statistik och behandlingen har i avsnitt 10.11.4 bedömts
nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse. Rätt
att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter finns
därmed inte.
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Förordningen om behandling av personuppgifter i Statistiska
centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag kan således även fortsättningsvis innehålla
en begränsning av den registrerades rätt att invända mot behandling
av personuppgifter som rör honom eller henne.
10.11.7 Rättelse och skadestånd
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 7 § förordningen om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag upphävs.
Enligt 7 § förordningen om behandling av personuppgifter i Statistiska
centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag ska personuppgiftslagens bestämmelser om
rättelse och skadestånd gälla vid behandling av personuppgifter enligt samma förordning. Bestämmelsen bör, i enlighet med de slutsatser utredningen drar i avsnitt 9.15.1 och 9.19.1, upphävas.

10.12 112 kap. socialförsäkringsbalken
10.12.1 Beslut genom automatiserad behandling
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 112 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken behöver inte ändras med anledning
av dataskyddsförordningen.
I 112 kap. 6 § socialförsäkringsbalken anges att Skatteverket får
fatta beslut om pensionsgrundande inkomst genom automatiserad
behandling när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § första
stycket 1 förvaltningslagen (1986:223). Det automatiserade beslutsfattande som avses inkluderar inte profilering, som enligt definitionen i artikel 4.4 i dataskyddsförordningen är varje form av
automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa
personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller för-
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utsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende,
vistelseort eller förflyttningar. Det aktuella förfarandet påverkas
därför, i enlighet med vad utredningen angett i avsnitt 9.15.1 om
automatiserat och individuellt beslutsfattande, inte av vad som
anges i artikel 22 i dataskyddsförordningen. Den behandling av
personuppgifter som sker genom beslutsfattandet omfattas av bestämmelserna i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
Det beslutsfattande som avses i 112 kap. 7 § socialförsäkringsbalken – att Pensionsmyndigheten får fatta beslut om allmän ålderspension genom automatiserad behandling – påverkas av samma skäl
inte av artikel 22 i dataskyddsförordningen. Den behandling av
personuppgifter som beslutsfattandet ger upphov till omfattas av
bestämmelserna i 114 kap. socialförsäkringsbalken.
Flera andra utredningar har tidigare, med beaktande av såväl dataskyddsdirektivets bestämmelser som förvaltningsrättsliga aspekter,
bedömt att det saknas behov av att författningsreglera automatiserat
beslutsfattande.32 Utredningen uppmärksammar detta, men lämnar
inget förslag i frågan.

10.13 114 kap. socialförsäkringsbalken
10.13.1 Kapitlets tillämpningsområde
Utredningens bedömning: Inga förändringar krävs av tillämpningsområdet enligt 114 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.
I avsnitt 9.5 har utredningen konstaterat att bestämmelser i registerförfattningar om på vilken verksamhet, vilka typer av behandlingar
och vilka uppgifter författningen ska tillämpas inte i sig påverkas av
dataskyddsförordningen och därmed inte bör ändras. Sådana bestämmelser om tillämpningsområdet finns i 114 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Dessa bestämmelser bör alltså inte ändras med anledning av att dataskyddsförordningen börjar tillämpas.
32

Se t.ex. SOU 2001:47 s. 313 och SOU 2014:75 s. 64.
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10.13.2 Rätten att invända mot behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 114 kap. 3 § socialförsäkringsbalken kan och bör även fortsättningsvis innehålla en
begränsning av den registrerades rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.
Enligt 114 kap. 3 § socialförsäkringsbalken får sådan behandling av
personuppgifter som är tillåten enligt det kapitlet utföras även om
den registrerade motsätter sig behandlingen.
Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att invända mot behandling av personuppgifter; detta under förutsättning att det rör sig om sådan behandling som bedömts nödvändig
för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (se vidare avsnitt 9.15.1). Den behandling som omfattas av tillämpningsområdet
för 114 kap. socialförsäkringsbalken är till största delen sådan behandling. Bestämmelsen i 114 kap. 3 § socialförsäkringsbalken utgör
alltså en begränsning av rätten att göra invändningar mot behandling av personuppgifter i artikel 21 i dataskyddsförordningen.
En sådan bestämmelse förutsätter, i enlighet med vad som framgår
av avsnitt 9.15.2, att de villkor som anges i artikel 23 i dataskyddsförordningen för en begränsning av den registrerades rättigheter är
uppfyllda. Vilka villkoren är framgår av samma avsnitt. Ett av
kraven är att bestämmelsen utgör en åtgärd i syfte att säkerställa
något av de mål som anges i artikel 23.1 i dataskyddsförordningen.
Ett av dessa mål, punkten e, gäller ”andra av unionens eller en
medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt ett
av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet”. I avsnitt 9.8.2 har utredningen konstaterat att bedrivande av verksamhet inom bl.a. socialförsäkring och
pensioner, inklusive den administration dessa verksamheter kräver,
är ett sådant allmänt intresse som avses i artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen.
En ytterligare förutsättning för att en begränsning ska få göras
enligt artikel 23.1 i dataskyddsförordningen är att den utgör en
nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i
syfte att säkerställa det aktuella intresset. Försäkringskassan och
420

SOU 2017:66

Författningar som reglerar en verksamhet

Pensionsmyndigheten, som administrerar socialförsäkring och pensioner, behandlar personuppgifter helt eller delvis automatiserat.
Elektroniska ärendehanteringssystem utgör en integrerad del av
myndigheternas handläggning av ärenden och systemen har tagits
fram i syfte att främja såväl effektivitets- som rättssäkerhetshänsyn
samtidigt som integritetsaspekter beaktats. Rätten till förmåner
enligt socialförsäkringsbalken är i och för sig inte beroende av myndigheternas möjlighet att behandla personuppgifter automatiserat,
men en möjlighet för den registrerade att invända mot den normala
hanteringen skulle påtagligt försvåra arbetet för myndigheterna. En
delvis manuell hantering skulle minska effektiviteten, öka kostnaderna och riskera en negativ påverkan på objektivitet och likabehandling. Mot bakgrund av det starka intresset av en enhetlig elektronisk
ärendehantering, måste ett undantag från rätten att invända mot
behandling av personuppgifter i verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för 114 kap. socialförsäkringsbalken anses utgöra en
nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i
syfte att säkerställa ett viktigt mål av generellt allmänt intresse.
Begränsningen kan inte heller anses strida mot andemeningen i de
grundläggande rättigheterna och friheterna.
De specifika bestämmelser som krävs enligt artikel 23.2 i dataskyddsförordningen, om bl.a. olika skyddsåtgärder för personuppgifterna, finns redan i 114 kap. socialförsäkringsbalken.
Utredningen bedömer därmed att 114 kap. socialförsäkringsbalken
även fortsättningsvis kan innehålla en begränsning av den registrerades rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör
honom eller henne.
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10.13.3 Förhållandet till annan dataskyddsreglering
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 114 kap. 6 § socialförsäkringsbalken ska innehålla en upplysning om att kapitlet kompletterar dataskyddsförordningen.
Det ska också anges att dataskyddslagen gäller, om inte annat
följer av 114 kap. socialförsäkringsbalken eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av det kapitlet.
Bestämmelsen om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
10.13.4 Personuppgiftsansvar
Utredningens förslag: Personuppgiftsansvaret anges i ny paragraf men ändras inte i sak.
I 114 kap. 6 § andra stycket socialförsäkringsbalken regleras vem
som är personuppgiftsansvarig. Utredningen har i avsnitt 9.7 konstaterat att bestämmelser i registerförfattningar om vem som är
personuppgiftsansvarig kan och bör behållas. Bestämmelsen om
personuppgiftsansvar bör dock, för att öka överskådligheten, placeras i en egen paragraf.
10.13.5 Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagens
bestämmelse om finalitetsprincipen i 114 kap. 10 § socialförsäkringsbalken tas bort. I stället hänvisas till artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen som ger uttryck för finalitetsprincipen.
Utredningens bedömning: Ändamålen i 114 kap. 7–9 §§ socialförsäkringsbalken uppfyller de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen och bör inte ändras. Även förbudet mot att behandla personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade vid
återsökning av vägledande avgöranden kan behållas.
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I 114 kap. 7–9 §§ socialförsäkringsbalken anges de ändamål för vilka
personuppgifter får behandlas inom kapitlets tillämpningsområde.
Ändamålen i 114 kap. 7 § socialförsäkringsbalken avser den
interna verksamheten – återsökning av vägledande avgöranden,
hantering av underlag som krävs för att fastställa rättigheter och
skyldigheter utanför ärenderamen, information om förmåner och
ersättningar, ärendehandläggning, verksamhetsplanering, resultatstyrning, uppföljning, redovisning, utvärdering, tillsyn och intern
statistikframställning. Samtliga ändamål grundar sig på utförandet
av en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Ändamålen i 114 kap. 8 § socialförsäkringsbalken avser behandling i form
av utlämnande av sådana personuppgifter som behövs för handläggning och kontroll av olika sociala förmåner hos andra instanser än
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten och får anses grunda
sig på en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Ändamålen i 114 kap. 9 § 1, 3 och 4 socialförsäkringsbalken grundar sig på rättsliga förpliktelser (artikel 6.1 c)
som det hänvisas till i bestämmelsen. Ändamålen i 114 kap. 9 § 2
socialförsäkringsbalken om utlämnande på grund av medgivande
som följer av bestämmelser i lag eller förordning grundar sig på en
arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.
I enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1 krävs
ingen ytterligare analys av vilket stöd redan befintliga ändamål har i
dataskyddsförordningen. I artikel 6.3 i dataskyddsförordningen har
tillkommit några nya krav på den rättsliga grunden för behandling
av personuppgifter. Kraven är, i enlighet med vad utredningen konstaterat i det aktuella avsnittet, uppfyllda utan vidare analys i fråga
om ändamål som är reglerade sedan tidigare. Behandling av personuppgifter för de ändamål som anges i 114 kap. 7–9 §§ socialförsäkringsbalken är alltså laglig enligt dataskyddsförordningen och de
befintliga ändamålen kan och bör därmed behållas.
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Förbud att behandla direkt utpekande personuppgifter
Vid behandling av personuppgifter för återsökning av vägledande
avgöranden får inte uppgifter som direkt pekar ut den registrerade
användas. Bestämmelsen stämmer överens med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen. Medlemsstaterna tillåts, som framgår av avsnitt 9.3, att införa mer specifika
bestämmelser i den nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2 och
6.3 i dataskyddsförordningen. Det är också, som utredningen konstaterat i avsnitt 9.2, tillåtet att begränsa myndigheters möjligheter
till behandling och utöka deras skyldigheter. Förbudet att behandla
personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade kan därmed
behållas.
Finalitetsprincipen
I 114 kap. 10 § socialförsäkringsbalken finns det en hänvisning till
9 § första stycket d personuppgiftslagen, den s.k. finalitetsprincipen – att personuppgifter inte får behandlas för något ändamål som
är oförenligt med det ändamål för vilket de samlades in. I 114 kap.
10 § socialförsäkringsbalken finns det också en hänvisning till 9 §
andra stycket personuppgiftslagen, där det förtydligas att en behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga
ändamål inte ska anses som oförenlig med de ändamål för vilka
uppgifterna samlades in. I enlighet med vad utredningen konstaterat
i avsnitt 9.10.3, bör det även fortsättningsvis finnas en bestämmelse
som klargör att de i 114 kap. socialförsäkringsbalken angivna ändamålen inte är uttömmande. Bestämmelsen bör på grund av
personuppgiftslagens upphörande utformas i enlighet med vad som
anges i det avsnittet.
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10.13.6 Känsliga personuppgifter och uppgifter
om lagöverträdelser
Utredningens förslag: Bestämmelserna som reglerar behandling
av känsliga personuppgifter i 114 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska omfatta alla känsliga personuppgifter enligt den utvidgade definitionen i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna
om behandling av känsliga personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen i 114 kap. 13 §, 15 § andra stycket och 16 § socialförsäkringsbalken bör innehålla en hänvisning till definitionen
av känsliga personuppgifter i 114 kap. 11 § första stycket.
Hänvisningen till personuppgiftslagens definition av uppgifter om lagöverträdelser tas bort. I stället ska det i 114 kap. 12 §
socialförsäkringsbalken uttryckligen anges vilka personuppgifter
om lagöverträdelser m.m. som får behandlas medan det i
114 kap. 13 §, 15 § andra stycket och 16 § hänvisas till 114 kap.
12 § första stycket.
Utredningens bedömning: I övrigt kan och bör bestämmelserna i 114 kap. 11 och 12 §§, 15 § andra stycket och 16 § socialförsäkringsbalken behållas i sak.
Det finns bestämmelser om när känsliga personuppgifter får behandlas i 114 kap. 11 § socialförsäkringsbalken. Känsliga personuppgifter får behandlas om uppgifterna lämnats till en myndighet
inom socialförsäkringens administration i ett ärende eller är nödvändiga för handläggning av ett ärende. Det är dessutom tillåtet att
behandla känsliga personuppgifter om det är nödvändigt för vissa
angivna ändamål. För vissa ändamål gäller att endast uppgifter om
hälsa får behandlas. Det finns vidare en begränsning som innebär
att behandling av känsliga personuppgifter för vissa ändamål inte
får ske annat än om uppgifterna redan har behandlats för vissa
andra ändamål. I 114 kap. 15 § andra stycket första och andra
meningarna och 114 kap. 16 § finns det vissa begränsningar av behandling av känsliga personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen.
I 114 kap. 13 § finns det en upplysning om bestämmelserna i
114 kap. 15 §.
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Behandling av känsliga personuppgifter hos myndigheterna
inom socialförsäkringens administration är nödvändig med hänsyn
till ett viktigt allmänt intresse. Bestämmelserna som tillåter behandling av känsliga personuppgifter inom tillämpningsområdet för
114 kap. socialförsäkringsbalken är alltså, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.11.3, förenliga med artikel 9.2 g i
dataskyddsförordningen och kan och bör behållas.
Dataskyddsförordningen innehåller några nya kategorier av känsliga personuppgifter – genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person samt uppgifter om
sexuell läggning. Även de nytillkomna uppgifterna bör omfattas av
den särskilda regleringen av behandling av känsliga personuppgifter
i 114 kap. socialförsäkringsbalken i enlighet med vad utredningen
kommit fram till i avsnitt 9.11.6.
Begränsningarna av under vilka förutsättningar känsliga personuppgifter får behandlas får anses utgöra sådana lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande
rättigheter och intressen som krävs vid behandling av känsliga personuppgifter av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse enligt artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen. Begränsningarna kan och bör
därför behållas. Detsamma gäller för begränsningen som innebär
att endast uppgifter om hälsa får behandlas för vissa ändamål.
Bestämmelsen i 114 kap. 11 § andra stycket bör, i enlighet med
den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.11.6, inte utvidgas
till att omfatta även de nya kategorierna av känsliga personuppgifter, dvs. genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person samt uppgifter om sexuell läggning. Det kommer alltså även fortsättningsvis endast att vara tillåtet
att behandla sådana känsliga uppgifter som rör hälsa för de aktuella
ändamålen. Som anges i avsnitt 7.5 förekommer det emellertid att
de olika kategorierna av känsliga personuppgifter överlappar varandra. Sådana uppgifter som omfattas av någon av de nya kategorierna men som även utgör en uppgift om hälsa, kan enligt utredningens bedömning behandlas med stöd av bestämmelsen i 114 kap.
11 § andra stycket socialförsäkringsbalken. Utredningen har övervägt om detta behöver förtydligas i bestämmelsen på så sätt att det
anges att uppgifter som rör hälsa, inklusive genetiska och biometriska uppgifter och uppgifter om sexuell läggning, får behandlas, på samma sätt som anges i avsnitt 10.1.11 och 12.8.4. Då det i
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utredningen inte har framkommit något behov av att behandla sådana uppgifter om hälsa som samtidigt omfattas av någon av de nya
kategorierna, saknas det dock enligt utredningens bedömning anledning att införa ett sådant förtydligande.
Bestämmelserna i 114 kap. 11 § första och tredje styckena socialförsäkringsbalken bör alltså omfatta alla känsliga personuppgifter
enligt den utvidgade definitionen i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna om behandling av känsliga personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen i 114 kap. 13 §, 15 § andra stycket och 16 § socialförsäkringsbalken bör i sin tur i förtydligande syfte innehålla en
hänvisning till definitionen av känsliga personuppgifter i 114 kap. 11 §.
I 114 kap. 12 §, 15 § andra stycket och 16 § socialförsäkringsbalken finns det bestämmelser som begränsar möjligheten att behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Myndigheters möjligheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser behöver, i
enlighet med vad som framgår av avsnitt 9.12, inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen. Eftersom bestämmelserna innehåller hänvisningar till personuppgiftslagen som kommer att upphöra att gälla i samband med att dataskyddsförordningen ska börja
tillämpas, måste bestämmelserna dock omarbetas. I 114 kap. 12 §
socialförsäkringsbalken bör det uttryckligen anges vilka personuppgifter om lagöverträdelser m.m. som får behandlas medan det i
114 kap. 13 §, 15 § andra stycket och 16 § hänvisas till 114 kap. 12 §
första stycket.
10.13.7 Sökbegränsningar
Utredningens förslag: Bestämmelsen om användning av känsliga personuppgifter som sökbegrepp i 114 kap. 27 § första
stycket socialförsäkringsbalken ska omfatta alla känsliga personuppgifter enligt den utvidgade definitionen i dataskyddsförordningen.
Hänvisningen till personuppgiftslagens definition av uppgifter
om lagöverträdelser bör ersättas med en hänvisning till 114 kap.
12 § socialförsäkringsbalken.

427

Författningar som reglerar en verksamhet

SOU 2017:66

Utredningens bedömning: Bestämmelserna om sökbegränsningar
i 114 kap. 27 och 28 §§ socialförsäkringsbalken kan och bör i
övrigt behållas i sak.
I 114 kap. 27 § socialförsäkringsbalken finns det ett förbud mot att
använda känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser som sökbegrepp vid sökning i socialförsäkringsdatabasen.
Bestämmelserna innehåller också en begränsning som innebär att
endast beteckning på ett ärende eller en handling får användas som
sökbegrepp vid sökning som omfattar innehållet i fler än en handling. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om begränsningar i övrigt. Enligt 114 kap.
28 § socialförsäkringsbalken får uppgifter om hälsa användas under
vissa förutsättningar om regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer meddelat föreskrifter om det.
Förbudet mot att använda känsliga personuppgifter som sökbegrepp i 114 kap. 27 § första stycket får anses utgöra en sådan
lämplig och särskild åtgärd för att säkerställa den registrerades
grundläggande rättigheter och intressen som krävs vid behandling
av känsliga personuppgifter av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse
enligt artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen kan
och bör därmed behållas.
Som anges i avsnitt 9.11.6 har några nya kategorier av känsliga
personuppgifter tillkommit i dataskyddsförordningen, nämligen
genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning. De nytillkomna kategorierna bör, i enlighet med vad utredningen kommit
fram till i det avsnittet, omfattas av sökförbudet i de nu aktuella
bestämmelserna.
Sökbegränsningen avseende uppgifter om lagöverträdelser kan,
som anges i avsnitt 9.12, behållas, eftersom den avser behandling
som sker med stöd av artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen
eller endast omfattar myndigheters möjligheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser.
Bestämmelsen som begränsar möjligheten att söka med hjälp av
annat än beteckningen på ett ärende eller en handling i 114 kap.
27 § andra stycket utgör, som framgått av avsnitt 9.16.2, en form av
säkerhetsåtgärd enligt dataskyddsförordningen. Bestämmelser om
säkerhetsåtgärder är tillåtna med stöd av 6.2 och 6.3 i dataskydds428
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förordningen när det gäller reglering av behandling som grundar sig
på en rättslig förpliktelse eller arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i
dataskyddsförordningen eller därför att de endast avser en myndighets behandling. Bestämmelsen bör därmed inte ändras.
Bestämmelsen i 114 kap. 28 § socialförsäkringsbalken som anger
att uppgifter som rör hälsa får användas som sökbegrepp, om föreskrifter har meddelats om det bör, i enlighet med utredningens
bedömning i avsnitt 9.11.6, inte utvidgas till att omfatta några av de
nya kategorierna av känsliga personuppgifter utan behållas i sin
nuvarande utformning. Det kommer alltså även fortsättningsvis
endast att vara möjligt att meddela föreskrifter som tillåter behandling av sådana känsliga uppgifter som rör hälsa. Som anges i avsnitt
7.5 förekommer det emellertid att de olika kategorierna av känsliga
personuppgifter överlappar varandra. Sådana personuppgifter som
omfattas av någon av de nya kategorierna men som även utgör en
uppgift om hälsa kan enligt utredningens bedömning således omfattas av föreskrifter som meddelas med stöd av bestämmelsen i
114 kap. 28 § socialförsäkringsbalken. Utredningen har övervägt
om detta behöver förtydligas i bestämmelsen på så sätt att det
anges att föreskrifter får meddelas om användning av uppgifter som
rör hälsa, inklusive genetiska och biometriska uppgifter och uppgifter om sexuell läggning, på samma sätt som anges i avsnitt
10.1.11 och 12.8.4. Då det i utredningen inte har framkommit
något behov av att använda sådana uppgifter om hälsa som samtidigt omfattas av någon av de nya kategorierna, saknas det dock
enligt utredningens bedömning anledning att införa ett sådant förtydligande. Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter
meddelas på detta område eller att föreskriftsrätten delegeras.
Bemyndigandena i 114 kap. 27 § tredje stycket och 28 § kan därmed behållas.
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10.13.8 Säkerhetsåtgärder
Utredningens bedömning: Någon ändring av begränsningen i
114 kap. 14 § och 15 § första stycket socialförsäkringsbalken av
vilka personuppgifter som får behandlas i socialförsäkringsdatabasen behövs inte med anledning av dataskyddsförordningen.
Det krävs inte heller någon förändring av styrningen av
behörighetstilldelning enligt 114 kap. 17 §, av möjligheten till
direktåtkomst eller utlämnande på medium för automatiserad
behandling enligt 114 kap. 18–26 a §§ eller av kravet på kontrollverksamhet enligt 114 kap. 34 § socialförsäkringsbalken.
Tillämpningsområdet för 114 kap. socialförsäkringsbalken omfattar
i princip all automatiserad behandling av personuppgifter, även
eventuell behandling av personuppgifter som sker i ordbehandlingsprogram på en enstaka persondator. Viss behandling av personuppgifter anses dock mer integritetskänslig än annan. I syfte att
ytterligare begränsa sådan mer integritetskänslig behandling av
personuppgifter, finns det i 114 kap. 14–28 §§ socialförsäkringsbalken särskild reglering av behandling av personuppgifter i den
s.k. socialförsäkringsdatabasen. Den samling av personuppgifter
som utgör socialförsäkringsdatabasen används nämligen gemensamt, dvs. sprids mer allmänt inom organisationen, i verksamhet
rörande förmåner enligt socialförsäkringsbalken samt andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning eller särskilt
beslut av regeringen handläggs av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, vilket framgår av 114 kap. 5 § socialförsäkringsbalken.
Några av bestämmelserna som avser behandling av personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen har berörts i avsnitt 10.13.6 och
10.13.7. I det här avsnittet konstaterar utredningen att bestämmelserna i 114 kap. 15 § första stycket, 17–26 a33 och 34 §§ socialförsäkringsbalken, som anger särskilda restriktioner och krav för
behandlingen av personuppgifter, är att anse dels som uttryck för
dataskyddsförordningens princip om uppgiftsminimering och dels
33

Regeringen har remissbehandlat dels ett förslag att upphäva 114 kap. 20 § socialförsäkringsbalken vid utgången av 2017, dnr S2004/07368/RS, och dels ett förslag att införa en ny
bestämmelse om direktåtkomst i 114 kap. 23 § socialförsäkringsbalken den 1 december 2017
(Ds 2017:3), dnr Ju2017/02026/L7.
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som säkerhetsåtgärder/skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen.
Enligt 114 kap. 25 och 26 §§ krävs den registrerades uttryckliga
samtycke för att vissa uppgifter ska få lämnas ut på medium för
automatiserad behandling. Även kravet på samtycke utgör enligt
den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.16.2 en form av
skyddsåtgärd.
Sådana restriktioner och krav som anges i de nu berörda bestämmelserna är, som anges i avsnitt 9.16.2, tillåtna för myndigheter.
Bestämmelserna får också anses vara sådana mer specifika, eller
särskilda, bestämmelser som det enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen är tillåtet att ha i nationell rätt även för enskilda
när det gäller behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse
eller en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen.
Flera av bestämmelserna innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter. Utredningen har bedömt att de bestämmelser i socialförsäkringsbalken som föreskriftsrätten utgår
från är förenliga med dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen hindrar inte i sig att föreskriftsrätten delegeras. Bestämmelserna om delegation behöver därmed inte ändras.
10.13.9 Överföring av personuppgifter till tredjeland
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 114 kap. 29 § socialförsäkringsbalken behålls i sak men hänvisningen till 33 § personuppgiftslagen tas bort.
Enligt 114 kap. 29 § socialförsäkringsbalken får överföring av personuppgifter till tredjeland på grund av åtaganden i avtal om social
trygghet som Sverige ingått med andra stater ske utan hinder av
33 § personuppgiftslagen.
Enligt artikel 49.1 d i dataskyddsförordningen, som är direkt
tillämplig, får en överföring till ett tredjeland göras när den är nödvändig av viktiga skäl som rör allmänintresset. Överföring av personuppgifter på grund av avtal om social trygghet bedöms i för-
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arbetena till 114 kap. 29 § socialförsäkringsbalken vara ett viktigt
allmänt intresse enligt artikel 26 i dataskyddsdirektivet.34 Skälen för
detta är giltiga även i förhållande till artikel 49 i dataskyddsförordningen. Av skäl 112 till dataskyddsförordningen framgår dessutom
att internationella utbyten av uppgifter mellan socialförsäkringsmyndigheter är en uppgiftsöverföring som krävs och är nödvändig
med hänsyn till viktiga allmänintressen. Överföring av personuppgifter på grund av avtal om social trygghet får sammantaget anses
vara ett allmänt intresse även i förhållande till dataskyddsförordningen.
Kravet enligt artikel 49.4 i dataskyddsförordningen på att allmänintresset är erkänt i unionsrätten eller i nationell rätt är uppfyllt bl.a. genom att internationell överföring av personuppgifter
mellan socialförsäkringsmyndigheter särskilt omnämns i skälen till
dataskyddsförordningen och genom artikel 34.1 i rättighetsstadgan.
Personuppgifter kan därmed även enligt dataskyddsförordningen
föras över till tredjeland på grund av åtaganden i avtal om social
trygghet som Sverige ingått med andra stater.
En bestämmelse om att överföring av personuppgifter till tredjeland i en viss situation är tillåten behöver, i enlighet med vad
utredningen konstaterat i avsnitt 9.14, inte ändras om den i övrigt
har stöd i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 114 kap. 29 §
socialförsäkringsbalken kan därmed behållas i sak, men hänvisningen
till 33 § personuppgiftslagen bör tas bort.
10.13.10

Information som ska lämnas på begäran

Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagen i
114 kap. 30 § socialförsäkringsbalken ändras till att avse artikel 15 i dataskyddsförordningen.
I 114 kap. 30 § socialförsäkringsbalken finns det en bestämmelse
som kompletterar 26 § personuppgiftslagen, som i sin tur anger
vilken information den personuppgiftsansvarige ska lämna på begäran av den registrerade, dvs. den information som lämnas i ett s.k.
34

Prop. 2002/03:135 s. 112 f.
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registerutdrag. Enligt 26 § personuppgiftslagen ska information
lämnas om vilka uppgifter om den sökande som behandlas. Enligt
114 kap. 30 § socialförsäkringsbalken gäller denna skyldighet i ett
första skede inte personuppgifter i handlingar som kommit in i ett
ärende eller upprättats i ett ärende, om den registrerade tagit del av
handlingens innehåll. Eftersom den enskilde ofta i enlighet med
17 § förvaltningslagen (1986:223) har kommunicerats uppgifter
som tillförts ett ärende från annan än honom eller henne själv, har
den registrerade i de flesta fall tagit del av de personuppgifter som
finns i handlingar som kommit in i ett ärende eller upprättats i ett
ärende. Då behöver Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten
endast lämna information om vilka sådana handlingar som behandlas.
Om den registrerade sedan begär att få information om personuppgifter i en sådan handling och anger vilken handling som avses,
ska registerutdraget omfatta även dessa uppgifter, om inte annat
följer av bestämmelser om sekretess.
I dataskyddsförordningen framgår skyldigheten att lämna information på begäran av den registrerade av artikel 15. Bestämmelsen i
114 kap. 30 § socialförsäkringsbalken medför en viss begränsning
av rätten enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen. Samtlig information kan inte fås i ett första steg utan det krävs att den registrerade först tar del av information om vilka handlingar som finns, för
att sedan begära att även få del av innehållet i handlingarna. Begränsningen är dock inte särskilt ingripande och medför ingen rättsförlust,
eftersom rätten att få del av samtliga personuppgifter kvarstår även
om den förutsätter en större ansträngning från den registrerades sida.
Begränsningen får förutsättas ha stöd i personuppgiftslagen och
dataskyddsdirektivet. Enligt den bedömning utredningen har gjort
i avsnitt 9.15.2 kan och bör befintliga begränsningar av den registrerades rättigheter behållas.
För den händelse bestämmelsen även skulle innebära en utvidgning av skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen, drabbar den
utvidgningen bara myndigheter, varför dataskyddsförordningen
inte hindrar den.
Bestämmelsen behöver dock omarbetas, eftersom personuppgiftslagen upphävs och dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.
En hänvisning bör göras till artikel 15 i dataskyddsförordningen.
Hänvisningen bör vara dynamisk, dvs. avse vid var tid gällande
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lydelse av bestämmelsen, eftersom artikel 15 i dataskyddsförordningen är direkt tillämplig.
10.13.11

Gallring

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 114 kap. 31 § socialförsäkringsbalken om gallring behålls i sak, men formuleringen av
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål ändras till den
som används i dataskyddsförordningen.
Utredningen fastslår i avsnitt 9.17.2 att bestämmelser i registerförfattningar om gallring och bevarande inte behöver ändras i sak
under förutsättning att den ursprungliga behandlingen grundar sig
på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i
dataskyddsförordningen. Detsamma gäller delegationsbestämmelser som ger rätt att meddela föreskrifter om att uppgifter får
bevaras för en viss tid och för vissa ändamål. Bestämmelserna i
114 kap. 31 § socialförsäkringsbalken kan alltså behållas. Formuleringen av de historiska, statistiska och vetenskapliga ändamålen
bör dock anpassas till dataskyddsförordningens lydelse.
10.13.12

Avgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 114 kap. 32 § socialförsäkringsbalken behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
I 114 kap. 32 § första stycket socialförsäkringsbalken anges att avgifter får tas ut för utlämnande av uppgifter och handlingar från
socialförsäkringsdatabasen samt att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om uttagandet av
avgifter. Av andra stycket framgår att rätten att ta ut avgifter enligt
första stycket inte får innebära inskränkning i rätten att ta del av
och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Av förarbetena framgår att det
som avgifterna är tänkta att tas ut för är utlämnanden genom
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automatiserad behandling eller direktåtkomst som medför ett visst
merarbete och materialkostnader.35
Regeringen har i 8 § 8 förordningen om behandling av personuppgifter i socialförsäkringens administration gett Försäkringskassan bemyndigande att meddela föreskrifter i fråga om fastställande av avgifter för utlämnande av uppgifter och handlingar från
socialförsäkringsdatabasen, om inte utlämnandet är avgiftsfritt till
följd av att det sker till en annan myndighet på grund av att det
föreligger en sådan skyldighet i lag eller förordning.
Den registrerades rätt att få tillgång till de personuppgifter som
behandlas om honom eller henne är i grunden kostnadsfri. Av artikel 12.5 i dataskyddsförordningen framgår att all kommunikation
och samtliga åtgärder som vidtas enligt bl.a. artikel 15–22 ska tillhandahållas kostnadsfritt. Motsvarande gäller enligt artikel 12 i dataskyddsdirektivet som anger att den registrerade har rätt att från den
registeransvarige få registerutdrag utan hinder och med rimliga
intervall samt utan större tidsutdräkt eller kostnader. Av 26 § personuppgiftslagen följer att den personuppgiftsansvarige är skyldig att
till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis
lämna besked om registerutdrag.
Om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller
orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige enligt artikel 12.5 i dataskyddsförordningen
emellertid ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd
som begärts, alternativt vägra att tillmötesgå begäran. Även enligt
artikel 15.3 i dataskyddsförordningen finns det möjlighet att ta ut
en avgift. Om den registrerade begär fler än en kopia av de personuppgifter som är under behandling (registerutdrag), får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.
Bortsett från vad som gäller den registrerade själv reglerar dataskyddsförordningen inga rättigheter eller skyldigheter att få eller
lämna personuppgifter. Möjligheterna att lämna ut uppgifter från
socialförsäkringsdatabasen till andra än den registrerade styrs därför främst av regler i nationell rätt, framför allt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Eventuellt
35

Prop. 2002/03:135 s. 123 f.
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uttag av avgift grundas på vad regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om, se t.ex. Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2004:1) och bestämmelser i
avgiftsförordningen (1992:191).
Möjligheterna att ta ut avgift för utlämnande av uppgifter ur
socialförsäkringsdatabasen utökas således i viss mån i och med att
dataskyddsförordningen träder i kraft. Bestämmelsen i 114 kap.
32 § första stycket första meningen om att avgifter får tas ut behöver inte ändras, eftersom den bestämmelsen inte i sig föreskriver att
avgifter ska tas ut.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på
detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. De bemyndiganden som ges i 114 kap. 32 § första stycket andra meningen
behöver därför inte ändras. När bemyndigandet utnyttjas måste
dataskyddsförordningen beaktas.
Att rätten att få ta del av allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen inte får inskränkas, framgår av artikel 86 i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 114 kap. 32 § andra stycket påverkas
därför inte heller av dataskyddsförordningen.
10.13.13

Rättelse och skadestånd

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 114 kap. 33 § socialförsäkringsbalken som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser
om rättelse och skadestånd upphävs.
Enligt 114 kap. 33 § socialförsäkringsbalken ska personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd gälla vid behandling av personuppgifter enligt 114 kap. eller föreskrifter som meddelats i anslutning till kapitlet. Bestämmelsen bör, i enlighet med de
slutsatser utredningen drar i avsnitt 9.15.1 och 9.19.1, upphävas.
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Tystnadsplikt

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 114 kap. 35 § socialförsäkringsbalken påverkas inte av dataskyddsförordningen och
behöver inte ändras.
Av 114 kap. 8 § 2 socialförsäkringsbalken framgår att personuppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs för samordning av tjänstepensioner i det för kommunerna och
landstingen gemensamma organet för administration av personalpensioner. Av 114 kap. 20 § framgår att samma organ får ha direktåtkomst till socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning det behövs
för samordning av tjänstepensioner med socialförsäkringsförmåner.
Eftersom det för kommunerna och landstingen gemensamma
organet för administration av personalpensioner (KPA Pension AB)
inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) bestämmelser, gäller enligt 114 kap. 35 § socialförsäkringsbalken tystnadsplikt för den, som genom sin befattning med personuppgifter
som inhämtats från socialförsäkringsdatabasen till organet, får kännedom om uppgifter om enskildas ekonomiska och personliga förhållanden.
Bestämmelsen påverkas inte av dataskyddsförordningen och behöver inte ändras.
10.13.15

Överklagande

Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagens
bestämmelser om överklagande i 114 kap. 36 § socialförsäkringsbalken ersätts med en hänvisning till den föreslagna dataskyddslagen.
I 114 kap. 36 § socialförsäkringsbalken upplyses om att i fråga om
överklagande av beslut om rättelse eller avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (registerutdrag) tillämpas
bestämmelserna i den lagen. Andra beslut enligt 114 kap. socialförsäkringsbalken får inte överklagas.
Eftersom särskilda överklagandebestämmelser gäller för 114 kap.
i förhållande till vad som gäller för övriga kapitel i socialförsäk437
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ringsbalken, bör hänvisningen till personuppgiftslagen i enlighet
med utredningens bedömning i avsnitt 9.20 ersättas med en hänvisning till den föreslagna dataskyddslagen.

10.14 Förordningen (2003:766) om behandling
av personuppgifter inom socialförsäkringens
administration
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 3 c § förordningen om
behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration, som förlorat sin betydelse, upphävs. En övergångsbestämmelse införs med innebörden att den upphävda bestämmelsen fortfarande ska tillämpas när kommunalt vårdnadsbidrag
har lämnats enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.
Hänvisningen till 114 kap. 6 § andra stycket socialförsäkringsbalken i 8 § förordningen om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration ändras till att avse
114 kap. 6 a § socialförsäkringsbalken.
Utredningens bedömning: Övriga bestämmelser i förordningen
behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration innehåller i 2–5, 6 och 7 §§ bestämmelser
som kompletterar bestämmelserna i 114 kap. socialförsäkringsbalken som utredningen tidigare konstaterat är förenliga med dataskyddsförordningen. Det är utredningens bedömning att de nämnda
bestämmelserna i förordningen om behandling av personuppgifter
inom socialförsäkringens administration inte behöver ändras.
I 5 a § förordningen om behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration föreskrivs en sekretessbrytande
uppgiftsskyldighet. Uppgiftsskyldigheter är, i enlighet med vad
utredningen konstaterat i avsnitt 9.21, lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmel-

438

SOU 2017:66

Författningar som reglerar en verksamhet

sen påverkas därför inte av dataskyddsförordningen.36 När uppgiftsskyldigheten fullgörs måste dock den personuppgiftsansvarige
beakta den reglering om dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffades i och med att
lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag upphörde att gälla
vid utgången av januari 2016. Med anledning av detta upphävdes
114 kap. 8 § 5 och 23 § socialförsäkringsbalken. Av samma anledning bör även 3 c § förordningen om behandling av personuppgifter
inom socialförsäkringens administration, som gäller direktåtkomst
för kommunala nämnder som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag och hänvisar till det nämnda numera upphävda lagrummet,
upphävas.
Med anledning av att kommunalt vårdnadsbidrag, till följd av en
övergångsbestämmelse, kan betalas ut efter att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphävts, infördes övergångsbestämmelser till
ändringarna i socialförsäkringsbalken.37 Enligt övergångsbestämmelsen gäller äldre föreskrifter fortfarande när kommunalt vårdnadsbidrag har lämnats enligt den upphävda lagen om kommunalt
vårdnadsbidrag.38 Motsvarande övergångsbestämmelse bör införas i
anslutning till att 3 c § förordningen om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration upphävs.
Utredningen har i avsnitt 10.13.4 föreslagit att personuppgiftsansvaret inom socialförsäkringens administration inte längre ska
framgå av 114 kap. 6 § andra stycket socialförsäkringsbalken.
I stället ska personuppgiftsansvaret anges i en ny paragraf, 114 kap.
6 a § socialförsäkringsbalken. Hänvisningen till 114 kap. 6 § andra
stycket socialförsäkringsbalken i 8 § förordningen om behandling
av personuppgifter inom socialförsäkringens administration bör
därmed ändras till att avse 114 kap. 6 a § socialförsäkringsbalken.

36

Regeringen har remissbehandlat ett förslag att införa en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet i en ny 5 b § i förordningen om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration (Ds 2017:3), dnr Ju2017/02026/L7.
37
Prop. 2014/15:147 s. 26.
38
SFS 2015:758.
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10.15 Lagen (2010:111) om införande
av socialförsäkringsbalken
Utredningens förslag: Bestämmelserna i 9 kap. 22 och 23 §§
lagen om införande av socialförsäkringsbalken om skadestånd
behålls i sak, men det förtydligas att 114 kap. 33 § socialförsäkringsbalken upphävts och ska tillämpas bara på skadefall som
inträffat innan dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.
Enligt 9 kap. 22 § lagen om införande av socialförsäkringsbalken
ska bestämmelserna i 114 kap. 33 § socialförsäkringsbalken om
skadestånd på grund av behandling enligt det kapitlet eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till det kapitlet även avse
behandling enligt den upphävda lagen (2003:763) om behandling av
personuppgifter inom socialförsäkringens administration eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Enligt 9 kap.
23 § lagen om införande av socialförsäkringsbalken gäller detta endast
om den omständighet som ett yrkande om skadestånd grundas på
har inträffat efter utgången av november 2003. I annat fall tillämpas
de dessförinnan gällande bestämmelserna.
Bestämmelsen i 114 kap. 33 § socialförsäkringsbalken är i princip
identisk med bestämmelsen om skadestånd i 30 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration.
Båda bestämmelserna hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelse om skadestånd.
Dataskyddsutredningen har föreslagit att personuppgiftslagen –
och därmed även dess bestämmelse om skadestånd – upphävs.39
Utredningen föreslår i sin tur i avsnitt 10.13.13 att 114 kap. 33 §
socialförsäkringsbalken upphävs. Övergångsbestämmelserna i 9 kap.
22 § lagen om införande av socialförsäkringsbalken är dock fortfarande aktuella att tillämpa för behandling av personuppgifter som
har skett i strid med lagen om behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration och bör därför vara kvar. Övergångsbestämmelserna i 9 kap. 23 § lagen om införande av socialförsäkringsbalken bör också vara kvar. Bestämmelserna i 114 kap.
33 § socialförsäkringsbalken bör dock inte tillämpas på skadestånds39

SOU 2017:39 s. 78.
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yrkanden som grundar sig på omständigheter som inträffat sedan
dataskyddsförordningen börjat tillämpas. Utredningen föreslår därför att bestämmelserna i 9 kap. 22 och 23 §§ lagen om införande av
socialförsäkringsbalken behålls i sak, men att det förtydligas att
114 kap. 33 § socialförsäkringsbalken upphävts och ska tillämpas
bara på skadefall som inträffat innan dataskyddsförordningen ska
börja tillämpas.

10.16 Förordningen (2011:306) om behandling
av personuppgifter i Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverkets verksamhet
i fråga om det statliga tandvårdsstödet
10.16.1 Förordningens tillämpningsområde
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om tillämpningsområdet i
1 § förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga
tandvårdsstödet.
I avsnitt 9.5 har utredningen konstaterat att bestämmelser om
tillämpningsområdet för registerförfattningarna inte påverkas av
dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 1 § förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet kan alltså
behållas.
10.16.2 Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om personuppgiftsansvar i 2 § förordningen om behandling av personuppgifter i
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga
om det statliga tandvårdsstödet kan och bör behållas.
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Som utredningen angett i avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om
vem som är personuppgiftsansvarig inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 2 § förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet kan och
bör därför behållas.
10.16.3 Förhållandet till annan dataskyddsreglering
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 3 § förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet ska
innehålla en upplysning om att förordningen kompletterar dataskyddsförordningen.
Det ska också upplysas om att dataskyddslagen gäller, om
inte annat följer av förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i
fråga om det statliga tandvårdsstödet.
Bestämmelsen om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
10.16.4 Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagens
bestämmelse om finalitetsprincipen i 4 § andra stycket andra
meningen förordningen om behandling av personuppgifter i
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga
om det statliga tandvårdsstödet tas bort. I stället hänvisas till
artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen som ger uttryck för finalitetsprincipen.
Utredningens bedömning: Ändamålsbestämmelserna i 4 § förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga
tandvårdsstödet uppfyller de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen och kan behållas.
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I 4 § förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga
tandvårdsstödet anges för vilka ändamål personuppgifter får behandlas inom förordningens tillämpningsområde. Personuppgifter
får behandlas om det behövs för att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska kunna fatta beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet i fråga om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder, referenspriser för de ersättningsberättigande åtgärderna
samt beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot höga
kostnader. Personuppgifter får vidare behandlas om det behövs för
att genomföra uppföljning av utvecklingen på tandvårdsområdet.
De nu berörda ändamålen grundar sig på utförandet av en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Personuppgifter som
behandlas för dessa ändamål får dessutom behandlas för att fullgöra
uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller
förordning. Eftersom uppgiftsskyldigheter framgår av författning,
grundar sig det ändamålet företrädesvis på rättsliga förpliktelser
enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen och – i den mån det inte
rör sig om skyldigheter att lämna uppgifter – på en arbetsuppgift av
allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.
Någon ytterligare analys av vilket stöd ändamålen har i dataskyddsförordningen krävs inte, som framgår av avsnitt 9.10.1. De
krav på den rättsliga grunden för behandlingen som tillkommit i
artikel 6.3 i dataskyddsförordningen får i enlighet med vad utredningen konstaterat i samma avsnitt anses uppfyllda utan vidare analys
när det gäller ändamål som är reglerade sedan tidigare. Behandling
för de ändamål som anges i 4 § förordningen om behandling av
personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet är alltså laglig enligt
dataskyddsförordningen och de befintliga ändamålen kan och bör
därmed behållas.
Finalitetsprincipen
I 4 § andra stycket andra meningen förordningen om behandling av
personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet finns det en hänvis-
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ning till den s.k. finalitetsprincipen i 9 § första stycket d och andra
stycket personuppgiftslagen. Det innebär att personuppgifter inte
får behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket
uppgifterna samlades in och att behandling av personuppgifter för
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte ska anses
som oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.
Som anges i avsnitt 9.10.3 kan registerförfattningar även fortsättningsvis innehålla bestämmelser med innebörden att behandling
av personuppgifter för andra ändamål som inte strider mot finalitetsprincipen är tillåten. Eftersom personuppgiftslagen kommer att upphöra att gälla, bör bestämmelsen utformas på det sätt som anges i det
avsnittet.
10.16.5 Personuppgifter som får behandlas
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 5 § förordningen
om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet om vilka personuppgifter som får behandlas kan och bör
behållas.

Begränsning av vilka personuppgifter som får behandlas
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får enligt 5 § förordningen
om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet
endast behandla sådana personuppgifter som anges i 19 a § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. I den bestämmelsen
finns det en uppräkning av vilka uppgifter Försäkringskassan ska
lämna till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. De personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer och tandvårdsmottagningsnummer som lämnas ut av Försäkringskassan ska
vara krypterade på ett sådant sätt att identifiering inte är möjlig.
Uppgifterna får inte behandlas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i syfte att röja en persons identitet.
Som anges i avsnitt 9.13 kan och bör bestämmelser om behandling av personnummer behållas. Den specificering som i övrigt görs
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i bestämmelsen av vilka personuppgifter som får behandlas stämmer väl överens med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen som anger att uppgifterna ska
vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de
ändamål för vilka de behandlas. Överväganden kring vilka uppgifter
som behöver behandlas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten och utredningen har att
utgå från att de angivna uppgifterna behövs för de ändamål för vilka
uppgifterna behandlas. Medlemsstaterna tillåts att införa sådana
preciseringar i den nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2 och
6.3 i dataskyddsförordningen och de kan införa begränsningar för
sina myndigheter. Bestämmelserna bör därmed inte ändras.
Känsliga personuppgifter
De uppgifter som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får behandla enligt 5 § förordningen om behandling av personuppgifter i
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om
det statliga tandvårdsstödet omfattar även uppgifter som rör hälsa,
dvs. känsliga personuppgifter.
För att behandling av känsliga personuppgifter ska få ske inom
den nu aktuella förordningens tillämpningsområde måste alltså
verksamheten rymmas inom något av undantagen i artikel 9.2 i
dataskyddsförordningen. Utredningen har i avsnitt 9.11.4 redogjort
för vad som omfattas av undantaget från förbudet att behandla
känsliga personuppgifter vid hälso- och sjukvård i artikel 9.2 h i
dataskyddsförordningen. Som anges i det avsnittet har det i förarbetena till lagen (1996:1156) om receptregister ansetts osäkert
om 18 § personuppgiftslagen ger tillräckligt stöd för den behandling som avses i den lagen.40 Receptregistret förs bl.a. för ändamålet
att utgöra underlag för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner. Behandlingen av personuppgifter enligt den nu
aktuella regleringen sker i det huvudsakliga syftet att utforma det
statliga tandvårdsstödet varför det ligger nära till hands att göra
samma bedömning som beträffande receptregistret.

40

Prop. 2008/09:145 s. 305.
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Behandlingen av känsliga personuppgifter enligt förordningen
får enligt utredningens bedömning i vart fall anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Behandling av känsliga personuppgifter är därmed tillåten med stöd av undantaget i artikel 9.2 g i
dataskyddsförordningen i enlighet med vad som anges i avsnitt 9.11.3.
Regleringen bedöms således vara förenlig med dataskyddsförordningen och bör därför behållas.
Som anges i avsnitt 9.11.6 har några nya kategorier av känsliga
personuppgifter tillkommit i dataskyddsförordningen, nämligen
genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera
en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning. Eftersom känsliga personuppgifter får behandlas under samma förutsättningar
som andra personuppgifter inom tillämpningsområdet för förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet, påverkar det inte regleringen att nya kategorier av personuppgifter kommer att vara att bedöma som känsliga enligt dataskyddsförordningen.
10.16.6 Rätten att invända mot behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 6 § förordningen
om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet som anger att behandling av personuppgifter får utföras
även om den enskilde motsätter sig den kan och bör behållas.
Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt förordningen
om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet
får enligt 6 § utföras även om den enskilde motsätter sig det.
Bestämmelsen innebär en begränsning av den rätt som den registrerade har att göra invändningar mot behandling av personuppgifter enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen när det gäller
behandling som grundar sig på artikel 6.1 e (allmänt intresse och
myndighetsutövning) i dataskyddsförordningen. Större delen av
den behandling av personuppgifter som sker enligt den nu aktuella
förordningen stödjer sig, som anges i avsnitt 10.16.4, på dessa
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grunder. En bedömning måste därför, enligt vad som framgått i
avsnitt 9.15.2, göras av om begränsningen av rätten att göra invändningar uppfyller de krav som anges i artikel 23 i dataskyddsförordningen.
Det krävs för det första att begränsningen utgör en åtgärd som
syftar till att säkerställa något av de mål som anges i artikel 23.1 i
dataskyddsförordningen. Målet i punkten e gäller andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse,
särskilt ett av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska
eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet. Som anges i avsnitt 9.15.2
reglerar registerförfattningar normalt behandling av personuppgifter
som rör sådana viktiga mål av generellt allmänt intresse som avses i
artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen. I avsnitt 9.8.2 anges att bedrivande av sådan verksamhet som anges i internationella rättighetsstadgor utgör allmänna intressen. Även den verksamhet som
bedrivs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har samband
med sådan verksamhet som anges där och får enligt utredningens
bedömning anses utgöra ett sådant generellt allmänt intresse som
avses i artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen. Begränsningen får
också anses utgöra en nödvändig och proportionell åtgärd i ett
demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa ett generellt mål av allmänt intresse. Begränsningen strider inte heller mot andemeningen
i de grundläggande rättigheterna och friheterna.
Det är alltså enligt utredningens bedömning möjligt att begränsa
den registrerades rätt att göra invändningar mot behandlingen. En
sådan begränsning måste dock uppfylla kraven i artikel 23.2 i dataskyddsförordningen på vad lagstiftning som begränsar den registrerades rättigheter ska innehålla. Utredningen bedömer att bestämmelser med detta innehåll, i den mån det är relevant, redan finns i
förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet.
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10.16.7 Säkerhetsåtgärder
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om tillgången till personuppgifter i 7 § förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet kan behållas.
Enligt 7 § förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det
statliga tandvårdsstödet ska tillgången till personuppgifter alltid
begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter. Som framgått av avsnitt 9.16.2 utgör bestämmelser
som begränsar åtkomsten till personuppgifter säkerhetsåtgärder
enligt dataskyddsförordningen. Sådana restriktioner för myndigheter
behöver inte, i enlighet med vad utredningen konstaterat i samma
avsnitt, ändras med anledning av att dataskyddsförordningen börjar
tillämpas. Bestämmelserna får också anses vara sådana mer specifika,
eller särskilda, bestämmelser som det enligt artikel 6.2 och 6.3 i
dataskyddsförordningen är tillåtet att ha i nationell rätt för att
reglera behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse eller
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen.
Bestämmelsen i 7 § förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga
om det statliga tandvårdsstödet kan därför behållas.
10.16.8 Information som ska lämnas på begäran
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 8 § förordningen
om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet som begränsar den registrerades rätt till registerutdrag
kan behållas.
I 8 § förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga
tandvårdsstödet anges att bestämmelsen om registerutdrag i 26 §
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personuppgiftslagen inte ska gälla för personuppgifter som behandlas för de ändamål som är tillåtna enligt förordningen.
Bestämmelsen begränsar den registrerades rätt till tillgång till de
personuppgifter som rör honom eller henne och som behandlas av
den personuppgiftsansvarige enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen. Av artikel 11 i dataskyddsförordningen framgår dock att
den personuppgiftsansvarige inte är tvungen att bevara, förvärva
eller behandla ytterligare information för att identifiera den registrerade endast i syfte att följa dataskyddsförordningen, om de
ändamål för vilka personuppgifterna behandlas inte kräver eller inte
längre kräver att den registrerade identifieras av den personuppgiftsansvarige. Av 19 a § förordningen om statligt tandvårdsstöd
följer att de personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer och tandvårdsmottagningsnummer som lämnas ut av
Försäkringskassan till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ska vara krypterade på ett sådant sätt att identifiering inte är möjlig.
Det innebär, som utredningen förstår det, att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket inte på egen hand kan koppla de uppgifter
som verket behandlar till en viss person. Eftersom Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket inte har behov av att kunna identifiera
individer vid fullgörande av sitt uppdrag, är verket inte heller, enligt
artikel 11 i dataskyddsförordningen, skyldigt att inhämta ytterligare information för att identifiera den registrerade enbart i syfte
att följa dataskyddsförordningens reglering om registerutdrag. Innehållet i 8 § förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det
statliga tandvårdsstödet är alltså förenligt med dataskyddsförordningens reglering.
I enlighet med vad som anges i skäl 8 till dataskyddsförordningen
kan medlemsstaterna införliva delar av dataskyddsförordningen i
nationell rätt under vissa förutsättningar. Utredningen bedömer
med stöd av vad som anges i det skälet att bestämmelsen kan och
bör behållas. Det kan dock övervägas om bestämmelsen är nödvändig.
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10.16.9 Rättelse och skadestånd
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 9 § förordningen om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet som
hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och
skadestånd upphävs.
Bestämmelsen i 9 § förordningen om behandling av personuppgifter
i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om
det statliga tandvårdsstödet hänvisar till personuppgiftslagens
bestämmelser om rättelse och skadestånd. Sådana bestämmelser
bör, i enlighet med utredningens slutsats i avsnitt 9.15.1 och 9.19.1,
upphävas.

10.17 Förslag som lämnats i betänkandet
Inbyggd integritet inom Inspektionen
för socialförsäkringen (SOU 2014:67)
10.17.1 Uppdraget
Enligt utredningsdirektiven bör utredningen överväga vilka anpassningar som till följd av dataskyddsförordningen kan behöva göras
av det förslag till ny lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen samt av övriga
förslag som lämnats i betänkandet SOU 2014:67.
10.17.2 Förslag till lag om behandling av personuppgifter inom
verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen
Lagens tillämpningsområde
Utredningens bedömning: Tillämpningsområdet i 1 § förslaget
till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten
för Inspektionen för socialförsäkringen behöver inte ändras.
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I avsnitt 9.5 har utredningen konstaterat att bestämmelser i registerförfattningar om på vilken verksamhet, vilka typer av behandlingar
och vilka uppgifter författningen ska tillämpas inte i sig påverkas av
dataskyddsförordningen. Det tillämpningsområde som föreslås i
1 § förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen behöver därmed
inte ändras.
Den enskildes inställning till behandling av personuppgifter
Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagens
bestämmelse om återkallelse av samtycke i 2 § förslaget till lag
om behandling av personuppgifter inom verksamheten för
Inspektionen för socialförsäkringen bör utgå.
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 2 § förslaget till lag
om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen kan innehålla en begränsning av
den registrerades rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.
Bestämmelsen kan också innehålla en begränsning som innebär att viss behandling bara får utföras om den registrerade samtyckt till den.
Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt förslaget till
lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen föreslås enligt 2 § samma lagförslag få
utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen. Detta
ska dock inte gälla om personuppgifter samlas in direkt från den
enskilde. I sådant fall får personuppgifter behandlas endast om den
enskilde har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen.
Rätten att invända mot behandling av personuppgifter
Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att invända mot behandling av personuppgifter; detta under förutsättning att det rör sig om sådan behandling som bedömts nödvändig
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för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (se vidare avsnitt 9.15.1). Den behandling som omfattas av tillämpningsområdet
för förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen utgör sådan behandling. Den föreslagna bestämmelsen om att behandling av
personuppgifter ska få utföras även om den enskilde motsätter sig
den utgör alltså en begränsning av den registrerades rätt att göra
invändningar enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen.
En sådan bestämmelse förutsätter, i enlighet med vad som framgår av avsnitt 9.15.2, att de villkor som anges i artikel 23 i dataskyddsförordningen för en begränsning av den registrerades rättigheter är uppfyllda. Vilka villkoren är framgår av samma avsnitt. Ett
av kraven är att bestämmelsen utgör en åtgärd i syfte att säkerställa
något av de mål som anges i artikel 23.1 i dataskyddsförordningen.
Ett av dessa mål, punkten e, gäller ”andra av unionens eller en
medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt ett
av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet”. I avsnitt 9.8.2 har utredningen konstaterat att bedrivande av verksamhet inom bl.a. socialförsäkring och
pensioner, inklusive den administration dessa verksamheter kräver,
är ett sådant allmänt intresse som avses i artikel 23.1 e. Även uppföljning och kontroll av sådan verksamhet får anses utgöra ett sådant allmänt intresse.
En ytterligare förutsättning för att en begränsning ska få göras
enligt artikel 23.1 är att den utgör en nödvändig och proportionell
åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa det aktuella
intresset. Inspektionen för socialförsäkringen, som granskar övrig
verksamhet inom socialförsäkringsområdet, har behov av att behandla personuppgifter helt eller delvis automatiserat för att kunna
åstadkomma en effektiv och rättssäker granskning. En delvis manuell hantering skulle minska effektiviteten, öka kostnaderna och
eventuellt även öka risken för integritetsintrång. Mot bakgrund av
det starka intresset av en elektronisk hantering av personuppgifterna, måste ett undantag från rätten att invända mot behandling av
personuppgifter anses utgöra en nödvändig och proportionell åtgärd
i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa ett viktigt mål av
generellt allmänt intresse. Begränsningen kan inte heller anses
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strida mot andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna.
De specifika bestämmelser som krävs enligt artikel 23.2 i dataskyddsförordningen, om bl.a. olika skyddsåtgärder för personuppgifterna, finns i förslaget till lag om behandling av personuppgifter
inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen i övrigt.
Utredningen bedömer därmed att förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för
socialförsäkringen kan innehålla en begränsning av den registrerades rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör
honom eller henne.
Samtycke
Om personuppgifter samlas in direkt från den registrerade, får
personuppgifter enligt förslaget behandlas endast om den enskilde
har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen. Bestämmelser i registerförfattningar som innebär att en behandling bara får
utföras om den registrerade samtycker utgör, i enlighet med vad
utredningen bedömt i avsnitt 9.16.2, en form av skyddsåtgärd och
får anses tillåten såsom en begränsning av en myndighets möjlighet
att behandla personuppgifter.
I 2 § andra stycket sista meningen i förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för
socialförsäkringen anges att bestämmelserna i 12 § personuppgiftslagen om återkallelse av lämnat samtycke ska tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av personuppgifter enligt den föreslagna lagen. I artikel 7.3 i dataskyddsförordningen finns det direkt
tillämpliga bestämmelser om återkallelse av samtycke. Eftersom
personuppgiftslagen ska upphävas och då det finns direkt tillämpliga bestämmelser om återkallelse av samtycke i dataskyddsförordningen, bör bestämmelsen med hänvisning till personuppgiftslagen
utgå.
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Förhållandet till annan dataskyddsreglering
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 3 § förslaget till lag om
behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen ska innehålla en upplysning om att
lagen kompletterar dataskyddsförordningen.
Det ska också anges att dataskyddslagen gäller, om inte annat
följer av lagen om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av den.
Bestämmelsen om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Personuppgiftsansvaret kan anges i
enlighet med 4 § förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen.
Utredningen har i avsnitt 9.7 konstaterat att bestämmelser i registerförfattningar om vem som är personuppgiftsansvarig kan och bör
behållas.
Personuppgiftsombud
Utredningens förslag: Förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen ska inte innehålla en bestämmelse med krav på att inspektionen ska utse personuppgiftsombud.
Enligt 5 § förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom
verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen ska inspektionen utse ett eller flera personuppgiftsombud. Dataskyddsförordningen föreskriver, till skillnad från dataskyddsdirektivet och
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personuppgiftslagen, ett krav på utnämning av ett s.k. dataskyddsombud om behandlingen genomförs av en myndighet. Eftersom
dataskyddsförordningen är direkt tillämpning, behöver registerförfattningar inte innehålla motsvarande bestämmelse om det inte
finns ett särskilt behov av förtydligande. Eftersom något sådant
särskilt behov inte har framkommit, kan 5 § förslaget till lag om
behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen
för socialförsäkringen utgå.
Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagens
bestämmelse om finalitetsprincipen i 7 § andra meningen förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen utgår. I stället
hänvisas till artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen som ger uttryck för finalitetsprincipen.
Utredningens bedömning: Ändamålen i 6 § och 7 § första
meningen förslaget till lag om behandling av personuppgifter
inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen
uppfyller de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen och
behöver inte ändras.
I 6 § förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen anges de ändamål
för vilka det är tänkt att personuppgifter ska få behandlas. Ändamålen avser inspektionens kärnverksamhet – systemgranskning och
effektivitetstillsyn inom socialförsäkringsområdet – som i sig är av
allmänt intresse. Behandlingen av personuppgifter har därmed stöd
i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.
Enligt 7 § första meningen förslaget till lag om behandling av
personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen får personuppgifter behandlas för att fullgöra ett utlämnande av uppgifter som sker i överensstämmelse med lag eller
förordning. Ett sådant utlämnande är antingen en sådan rättslig förpliktelse som avses i artikel 6.1 c (uppgiftsskyldighet) eller – i den
mån utlämnandet inte grundar sig på en skyldighet att lämna upp-
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gifter – av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.
Det har tillkommit nya krav på den rättsliga grunden för behandlingen i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen. Dessa krav får,
i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1, anses
uppfyllda. Ändamålen i 6 § och 7 § första meningen förslaget till lag
om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen uppfyller alltså de krav som gäller
enligt dataskyddsförordningen och behöver inte ändras.
Finalitetsprincipen
I 7 § andra meningen förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen finns det en hänvisning till 9 § första stycket d personuppgiftslagen, den s.k. finalitetsprincipen – att personuppgifter inte får
behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål för
vilket de samlades in. Bestämmelsen innehåller också en hänvisning
till 9 § andra stycket personuppgiftslagen, där det förtydligas att en
behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte ska anses som oförenlig med de ändamål för
vilka uppgifterna samlades in. I enlighet med vad utredningen
konstaterat i avsnitt 9.10.3, bör det i registerförfattningar även
fortsättningsvis finnas en bestämmelse som klargör att de i
författningen angivna ändamålen inte är uttömmande. Förslaget till
bestämmelse bör på grund av personuppgiftslagens upphörande utformas i enlighet med vad som anges i det avsnittet.
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Känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 8 § förslaget till lag om
behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen som tillåter behandling av känsliga
personuppgifter ska omfatta alla känsliga personuppgifter enligt
den utvidgade definitionen i dataskyddsförordningen.
Hänvisningen till personuppgiftslagens definition av uppgifter
om lagöverträdelser utgår. I stället anges det uttryckligen vilka
uppgifter som omfattas av regleringen.
Utredningens bedömning: I övrigt föranleder dataskyddsförordningen inget behov av ändring av förslaget till bestämmelse
om behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser.
Enligt 8 § förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom
verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen ska känsliga
personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser få behandlas om
uppgifterna har lämnats i ett tillsyns- eller granskningsärende eller
annars är nödvändiga för handläggningen av ett sådant ärende.
Möjligheten att behandla känsliga personuppgifter av hänsyn till
ett viktigt allmänt intresse förändras inte när dataskyddsförordningen
börjar tillämpas; detta har utredningen konstaterat i avsnitt 9.8.3.
Inspektionen för socialförsäkringen kan alltså tillåtas att behandla
känsliga personuppgifter med stöd av ett undantag enligt artikel 9.2 g
i dataskyddsförordningen.
Begränsningarna av under vilka förutsättningar känsliga personuppgifter får behandlas får anses utgöra sådana lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande
rättigheter och intressen som krävs vid behandling av känsliga personuppgifter av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse enligt artikel 9.2 g
i dataskyddsförordningen. Det finns därmed grund för begränsningarna.
Dataskyddsförordningen innehåller några nya kategorier av
känsliga personuppgifter – genetiska uppgifter och biometriska
uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person samt uppgifter om sexuell läggning. Även de nytillkomna uppgifterna bör omfattas av den särskilda regleringen av behandling av känsliga person457
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uppgifter i förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom
verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen i enlighet
med vad utredningen kommit fram till i avsnitt 9.11.6.
Myndigheters möjligheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser påverkas i enlighet med vad som framgår av avsnitt 9.12 inte av dataskyddsförordningen. Som också framgår av
det avsnittet anser utredningen att begränsningar som gäller uppgifter om lagöverträdelser bör omfatta samtliga personuppgifter
som avses i 21 § personuppgiftslagen och inte bara de som omfattas
av artikel 10 i dataskyddsförordningen. Sådana begränsningar kan,
i enlighet med vad utredningen bedömt i det avsnittet, införas utan
hinder av dataskyddsförordningen.
Säkerhetsåtgärder
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inget behov av ändring av de föreslagna bestämmelserna om
säkerhetsåtgärder i 9–14 §§ i förslaget till lag om behandling av
personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen.
I 9 § förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen anges att det vid
inspektionen ska finnas en integritetsskyddsfunktion. Funktionen
ska ha till uppgift att lagra de uppgifter som lämnas till eller hämtas
in av inspektionen på ett säkert sätt, förse uppgifter som är direkt
hänförliga till enskilda med en beteckning innan de görs tillgängliga
för berörda befattningshavare i ett tillsyns- eller granskningsärende
(projektmedarbetare), så att sådana medarbetare normalt inte får
tillgång till personuppgifter som är direkt hänförliga till enskilda,
bereda inspektionen direktåtkomst till uppgifter i socialförsäkringsdatabasen, administrera behörigheter, bl.a. genom att styra
åtkomsten för projektmedarbetare i tillsyns- eller granskningsärenden till uppgifter lagrade på inspektionens servrar och till socialförsäkringsdatabasen, när de befattningshavare hos inspektionen som
har till uppgift att sköta integritetsskyddsfunktionen (informationsansvariga) av administrativa skäl måste delegera en sådan åtkomst
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till en projektmedarbetare.41 Funktionen får anses vara en sådan
säkerhetsåtgärd som utredningen avser i avsnitt 9.16.2.
Även den föreslagna särskilda beredningsordningen enligt förslaget till 10 §, villkor för behörighetstilldelning enligt förslaget till
11 §, dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst till personuppgifter enligt förslaget till 12 §, förbud mot sammanföring av
uppgifter i syfte att ta reda på en enskilds identitet i förslaget till
13 § och regler för utlämnande av personuppgifter på medium för
automatiserad behandling och genom direktåtkomst i förslaget till
14 § får anses utgöra sådana säkerhetsåtgärder som utredningen
avser i avsnitt 9.16.2. Sådana säkerhetsåtgärder kan en myndighet
utan vidare åläggas i nationell rätt i enlighet med vad utredningen
konstaterat i samma avsnitt. Åtgärderna kan också införas med
stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen när grunden
för behandlingen är att den bedömts nödvändig för att utföra en
arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Det finns således inget behov av ändring av de föreslagna bestämmelserna om säkerhetsåtgärder i 9–14 §§ i förslaget
till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för
Inspektionen för socialförsäkringen.
I flera av de nu berörda bestämmelserna anges att regeringen
kan meddela föreskrifter. Dataskyddsförordningen hindrar inte att
föreskrifter meddelas inom dessa områden eller att föreskriftsrätten delegeras. Någon ändring behöver därmed inte göras i dessa
bestämmelser.
Information som ska lämnas på begäran
Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagen i
15 § förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom
verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen ändras till
att avse artikel 15 i dataskyddsförordningen.

41

SOU 2014:67 s. 128.
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Enligt 15 § förslaget till lag om behandling av personuppgifter
inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen ska ett
s.k. registerutdrag inte behöva omfatta uppgifter som har försetts
med en beteckning så att den inte är direkt hänförlig till en enskild.
Förslaget grundar sig delvis på omständigheten att en del av de uppgifter som inspektionen behandlar inte kommer att kunna hänföras
till en registrerad utan bistånd från andra myndigheter. I andra fall
kan det visserligen vara tekniskt möjligt för inspektionen att sammanställa ett registerutdrag, men för detta måste i så fall de kodnycklar som förvaras hos en särskild integritetsskyddsfunktion
utnyttjas, vilket bedöms utgöra ett integritetsintrång.42
Av artikel 15 i dataskyddsförordningen framgår att den registrerade ska ha rätt att få tillgång till bl.a. de personuppgifter om den
registrerade som den personuppgiftsansvarige behandlar. Förslaget
till 15 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom
verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen skulle innebära en begränsning av den rättigheten. Enligt artikel 11 i dataskyddsförordningen ska emellertid den personuppgiftsansvarige
inte vara tvungen att bevara, förvärva eller behandla ytterligare information för att identifiera den registrerade endast i syfte att följa
dataskyddsförordningen, om de ändamål för vilka den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter inte kräver att den registrerade identifieras av den personuppgiftsansvarige. Tanken med
att förse personuppgifter med en sådan beteckning som avses i
förslaget till 15 §, är att granskningen inte förutsätter identifiering
av en individ. Inspektionen för socialförsäkringen ska då enligt
artikel 11 i dataskyddsförordningen inte heller behöva förvärva
eller behandla ytterligare information, dvs. t.ex. kodnyckeln hos
inspektionens integritetsskyddsfunktion, för att identifiera den registrerade i syfte att kunna ta fram ett registerutdrag. Enligt skäl 8 till
dataskyddsförordningen finns det vissa möjligheter att införliva
delar av dataskyddsförordningen i nationell rätt. Förslaget till bestämmelse bedöms därför förenligt med dataskyddsförordningen,
men det kan övervägas om bestämmelsen behövs.
Bestämmelsen behöver omarbetas genom att en hänvisning görs
till artikel 15 i dataskyddsförordningen, eftersom personuppgiftslagen upphävs och dataskyddsförordningen ska börja tillämpas. Hän42
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visningen bör vara dynamisk, dvs. avse vid var tid gällande lydelse
av bestämmelsen, eftersom artikel 15 i dataskyddsförordningen är
direkt tillämplig.
Gallring
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 16 § förslaget till lag om
behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen om gallring ändras inte i sak, men
formuleringen av historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål ändras till den formulering som används i dataskyddsförordningen.
Utredningen fastslår i avsnitt 9.17.2 att bestämmelser i registerförfattningar om gallring och bevarande inte behöver ändras i sak
under förutsättning att den ursprungliga behandlingen grundar sig
på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i
dataskyddsförordningen. Detsamma gäller delegationsbestämmelser som ger rätt att meddela föreskrifter om att uppgifter får
bevaras för en viss tid och för vissa ändamål. Någon förändring i
sak av 16 § förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom
verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen är därmed inte
nödvändig. Förslaget till formulering av historiska, statistiska och
vetenskapliga ändamål bör dock, i enlighet med vad utredningen
konstaterar i samma avsnitt, ändras till den formulering som används i dataskyddsförordningen.
Rättelse och skadestånd
Utredningens förslag: Förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen bör inte innehålla hänvisningar till personuppgiftslagens
bestämmelser om rättelse och skadestånd.
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Förslaget till lag bör, i enlighet med de slutsatser utredningen drar i
avsnitt 9.15.1 och 9.19.1, inte innehålla hänvisningar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd. Den föreslagna 17 § kan därför utgå.
10.17.3 Övriga författningsförslag
Utredningens bedömning: Övriga förslag till författningsändringar i betänkandet SOU 2014:67 behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.

Uppgifter från Arbetsförmedlingen
Enligt förslag till ändring i 5 § lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska
Arbetsförmedlingen som ett nytt sekundärt ändamål få behandla
personuppgifter för tillhandahållande av information som behövs
inom verksamhet vid Inspektionen för socialförsäkringen som avser
systemtillsyn och effektivitetsgranskning. Förslaget kompletteras
med ett förslag till en ny 7 g § i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, som bryter sekretessen när Inspektionen för socialförsäkringen begär uppgifter för sin systemtillsyn och effektivitetsgranskning från Arbetsförmedlingen. Enligt ett nytt fjärde stycke i 12 §
samma förordning ska utlämnandet av uppgifter få ske på medium
för automatiserad behandling.
Utredningen har inte till uppgift att analysera behovet av uppgifter eller det eventuella integritetsintrång utlämnandet av uppgifter
medför – en sådan analys har genomförts av den utredning som
lämnat förslagen. I förhållande till dataskyddsförordningen kan
konstateras att utlämnandet sker med stöd av en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen, i och med att
utlämnandet regleras genom en uppgiftsskyldighet. Grunden för
den rättsliga förpliktelsen kan härledas till den verksamhet som ska
bedrivas av Inspektionen för socialförsäkringen enligt förordningen
med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen. De krav
som ställs på den rättsliga grunden för behandlingen enligt arti-
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kel 6.3 i dataskyddsförordningen får, med hänsyn till detta och i
enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1, anses
uppfyllda.
Förutsättningarna för uppgiftsskyldigheter förändras inte i och
med att dataskyddsförordningen börjar gälla, se avsnitt 9.21.
Om utlämnandet i sig är tillåtet enligt dataskyddsförordningen,
får det, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.16.2,
ske på vilket sätt som helst – t.ex. på medium för automatiserad
behandling – så länge tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas. De säkerhetsåtgärder som föreskrivs i lagen respektive förordningen om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får anses tillräckliga.
Uppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
I 114 kap. 23 a § socialförsäkringsbalken föreslås en ny bestämmelse som ger Inspektionen för socialförsäkringen direktåtkomst
till personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning
det behövs för utlämnande av uppgifter med stöd av en uppgiftsskyldighet.
I enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.16.2 får
utlämnande ske på vilket sätt som helst så länge tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas. De säkerhetsåtgärder som föreskrivs i 114 kap.
socialförsäkringsbalken och förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen får anses tillräckliga.
Verksamhet hos Inspektionen för socialförsäkringen
Förslaget till två nya paragrafer, 7 a och 7 b §§, i förordningen
(2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen, är kopplat till förslaget om en ny integritetsfunktion och
särskild beredningsordning i 9 och 10 §§ förslaget till lag om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen
för socialförsäkringen. Utredningen har beträffande dessa förslag
gjort sin bedömning i avsnitt 10.17.2.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:99)
om den officiella statistiken
Förslaget till ändring av 16 och 17 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken avser att skapa förutsättningar för Inspektionen för
socialförsäkringen att bedriva sin verksamhet utan att myndigheten
behöver behandla alla personuppgifter i form av uppgifter som
direkt kan hänföras till en enskild. Sådana uppgifter som inte kan
hänföras till en enskild är att anse som personuppgifter om en
nyckel kan koppla uppgifterna till en individ. Förslaget är främst att
anse som en säkerhetsåtgärd som, i enlighet med vad utredningen
konstaterat i avsnitt 9.16.2, är tillåten att införa för en myndighet.
Det ligger också i linje med principen om uppgiftsminimering
enligt artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen.
Sekretess
Förslaget till ändring i 7 § offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) innebär en utökning av statistiksekretessen och påverkas inte av dataskyddsförordningen.
Redaktionella ändringar
Förslaget till ändringar i 7 b § förordningen (2001:588) om behandling
av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och 5 a § förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration utgör endast redaktionella ändringar
som inte påverkas av dataskyddsförordningen.
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11.1

Lagen (1996:1156) om receptregister

11.1.1

Inledning

I Ds 2016:44 föreslås en ny lag om nationell läkemedelslista som ska
ersätta lagen (1996:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om
läkemedelsförteckning. Förslaget syftar till att skapa en samlad bild
av en patients läkemedelsbehandling. Lagen föreslås träda i kraft den
1 juli 2018. Tills vidare gäller dock lagen om receptregister. Utredningen gör därför en analys av lagens bestämmelser i detta avsnitt.
11.1.2

Förande av receptregistret

Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om förande av receptregister i 1 § lagen om receptregister. Även bestämmelsen i 2 §
kan behållas.
I 1 § lagen om receptregister finns det en bestämmelse om att E-hälsomyndigheten med hjälp av automatiserad behandling får föra ett
register över förskrivningar av läkemedel och andra varor för människor (receptregister). I 2 § lagen om receptregister finns det en
förklaring av vad som avses med begreppet landsting.
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att föreskriva
att ett visst register får föras. Behandlingen av personuppgifter i
registret måste dock vara förenlig med dataskyddsförordningens
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bestämmelser. Definitionen av begreppet landsting föranleder inte
några överväganden i förhållande till dataskyddsförordningen.
11.1.3

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: I 3 § lagen om receptregister ska det finnas
en upplysning om att lagen kompletterar dataskyddsförordningen.
Det ska också upplysas om att dataskyddslagen gäller, om inte
annat följer av lagen om receptregister eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.
Bestämmelsen om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
11.1.4

Den enskildes inställning till behandling
av personuppgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 4 § lagen om receptregister om den enskildes inställning till behandlingen av personuppgifter kan och bör behållas.

Rätten att invända mot behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen om
receptregister får enligt 4 § första stycket lagen om receptregister
utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.
Bestämmelsen begränsar den registrerades rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen när det gäller behandling som grundar sig på
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen (allmänt intresse och myndighetsutövning). En stor del av den behandling av personuppgifter
som sker enligt lagen om receptregister stödjer sig, som anges
nedan i avsnitt 11.1.6, på denna grund. För att bestämmelsen ska
kunna behållas måste, enligt vad som angetts i avsnitt 9.15.2, begränsningen av den registrerades rätt att göra invändningar uppfylla
de krav som anges i artikel 23 i dataskyddsförordningen.
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Ett av kraven innebär att begränsningen ska utgöra en åtgärd
som syftar till att säkerställa något av de mål som anges i artikel 23.1 i dataskyddsförordningen. Målet i punkten e gäller andra
av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt
intresse, särskilt ett av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller
skattefrågor, folkhälsa och social trygghet. Som anges i avsnitt 9.15.2
reglerar registerförfattningar normalt behandling av personuppgifter som rör sådana viktiga mål av generellt allmänt intresse som
avses i artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen. I avsnitt 9.8.2 anges
att bedrivande av sådan verksamhet som anges i internationella
rättighetsstadgor utgör allmänna intressen. Den verksamhet som
bedrivs av E-hälsomyndigheten har samband med sådan verksamhet. Enligt utredningens bedömning är förandet av receptregistret
ett sådant generellt allmänt intresse som avses i artikel 23.1 e i
dataskyddsförordningen. Begränsningen får också anses utgöra en
nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i
syfte att säkerställa ett generellt mål av allmänt intresse. Begränsningen strider inte heller mot andemeningen i de grundläggande
rättigheterna och friheterna.
Det är alltså enligt utredningens bedömning möjligt att begränsa
den registrerades rätt att göra invändningar mot behandlingen. Begränsningen måste dock uppfylla kraven i artikel 23.2 i dataskyddsförordningen som anger vilket innehåll lagstiftning som begränsar
den registrerades rättigheter ska ha. Bestämmelser med detta innehåll finns redan i lagen om receptregister, i den mån det är relevant.
Samtycke som grund för behandlingen
Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt lagen om
receptregister får, enligt 4 § andra stycket, ändå utföras, om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen. I enlighet med vad som anges i avsnitt 9.10.2 kan och bör den bestämmelsen behållas.
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Personuppgiftsansvar

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om personuppgiftsansvar i 5 § lagen om receptregister kan och bör behållas.
Som framgått av avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om vem som är
personuppgiftsansvarig inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 5 § lagen om receptregister kan och
bör därför behållas.
11.1.6

Ändamål och grund för behandling av personuppgifter

Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagens
bestämmelse om finalitetsprincipen i 7 § lagen om receptregister
tas bort. I stället hänvisas till artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen som ger uttryck för finalitetsprincipen.
Utredningens bedömning: Ändamålsbestämmelserna i 6 § lagen
om receptregister uppfyller de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen och kan och bör behållas. Även krav på samtycke
och begränsningar i vissa fall av vilka personuppgifter som får
behandlas kan behållas.
Personuppgifter får behandlas när det är nödvändigt för de ändamål
som anges i 6 § lagen om receptregister. Receptregistrets huvudsakliga ändamål är registrering och expediering av e-recept, expediering
av pappersrecept samt registrering av underlag för tillämpningen av
bestämmelserna om läkemedelsförmåner. Registret används vidare
för att hantera recept som avser flera uttag. Flera av ändamålen
är även kopplade till sådana uppgiftsskyldigheter som regleras i
12–18 a § lagen om receptregister. Ändamålen i lagen om receptregister grundar sig på artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen
(rättslig förpliktelse och arbetsuppgift av allmänt intresse).
Någon ytterligare analys av vilket stöd ändamålen har i dataskyddsförordningen krävs inte i enlighet med vad som anges i avsnitt 9.10.1. De krav på den rättsliga grunden för behandlingen som
tillkommit i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen får i enlighet med
vad utredningen konstaterat i samma avsnitt anses uppfyllda utan
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vidare analys när det gäller ändamål som är reglerade sedan tidigare.
Behandling för de ändamål som anges i 6 §1 lagen om receptregister
är alltså laglig enligt dataskyddsförordningen och de befintliga ändamålen kan och bör därmed behållas.
Krav på samtycke och begränsningar av vilka personuppgifter
som får behandlas
Vid behandling för några av de i 6 § lagen om receptregister angivna
ändamålen krävs den registrerades samtycke. En sådan begränsning
är tillåten för myndigheter. Eftersom ändamålen grundar sig på artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen (rättslig förpliktelse och
arbetsuppgift av allmänt intresse), får bestämmelserna, i enlighet
med vad som anges i avsnitt 9.10.2, anses tillåtna även för enskilda
såsom preciseringar enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna om krav på samtycke är därmed förenliga
med dataskyddsförordningens reglering och kan behållas.
I 6 § andra och tredje styckena lagen om receptregister finns det
en bestämmelse som begränsar vilka uppgifter som får behandlas
för vissa av de angivna ändamålen. Att på detta sätt begränsa vilka
personuppgifter som får behandlas är förenligt med principen om
uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen
som anger att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för
omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Överväganden kring vilka uppgifter som behöver behandlas av E-hälsomyndigheten har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten och utredningen har att utgå från att de angivna uppgifterna behövs för de
ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Medlemsstaterna tillåts
som framgått ovan att införa preciseringar i den nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen eller då
begränsningarna bara avser en myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter. Bestämmelserna om vilka uppgifter som
får behandlas för vilka ändamål behöver därmed inte ändras.

1

I SOU 2017:15 och Ds 2017:14 föreslås vissa ändringar av 6 § lagen om receptregister träda
i kraft den 1 juli 2018.
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Finalitetsprincipen
Enligt 7 § lagen om receptregister gäller den s.k. finalitetsprincipen
i 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen vid behandling som sker enligt lagen om receptregister. Det innebär att
personuppgifter inte får behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in samt att behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga
ändamål inte ska anses som oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.
Som anges i avsnitt 9.10.3 kan registerförfattningar i förtydligande syfte även fortsättningsvis innehålla bestämmelser som innebär att behandling av personuppgifter för andra ändamål som inte
strider mot finalitetsprincipen är tillåten. Bestämmelsen bör på grund
av personuppgiftslagens upphörande utformas i enlighet med vad
som anges i det avsnittet.
11.1.7

Personuppgifter som får behandlas

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 8 § lagen om receptregister om vilka personuppgifter receptregistret får innehålla
kan och bör behållas.

Begränsning av vilka personuppgifter som får behandlas
I 8 § lagen om receptregister anges vilka personuppgifter receptregistret får innehålla.
En specificering av vilka personuppgifter som får behandlas är i
linje med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen som anger att uppgifterna ska vara adekvata,
relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för
vilka de behandlas. Utredningen utgår från de överväganden kring
vilka uppgifter som behöver behandlas som har gjorts vid tidigare
lagstiftningsarbeten. Medlemsstaterna tillåts som redan nämnts att
införa sådana preciseringar i den nationella lagstiftningen enligt
artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen och därför att de bara
begränsar en myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter. Bestämmelsen bör därmed inte ändras.
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Känsliga personuppgifter
De personuppgifter som E-hälsomyndigheten får behandla enligt
8 § lagen om receptregister omfattar uppgifter som rör hälsa, dvs.
känsliga personuppgifter.
För att känsliga personuppgifter ska få behandlas i receptregistret
måste behandlingen rymmas inom något av undantagen i artikel 9.2
i dataskyddsförordningen. Utredningen har i avsnitt 9.11.4 redogjort för vad som omfattas av undantaget från förbudet att behandla
känsliga personuppgifter vid hälso- och sjukvård i artikel 9.2 h
i dataskyddsförordningen. Som framgår av det ovan nämnda avsnittet har det i förarbetena ansetts osäkert om hälso- och sjukvårdsundantaget i 18 § personuppgiftslagen ger tillräckligt stöd för
den behandling som avses i lagen om receptregister.2
Förandet av receptregistret får enligt utredningens bedömning i
vart fall anses nödvändigt av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.
Behandling av känsliga personuppgifter är därmed tillåten med stöd
av undantaget i artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen i enlighet med
vad som anges i avsnitt 9.11.3. Regleringen bedöms således vara
förenlig med dataskyddsförordningen och bör behållas.
Som anges i avsnitt 9.11.6 har några nya kategorier av känsliga
personuppgifter tillkommit i dataskyddsförordningen, nämligen genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en
fysisk person och uppgifter om sexuell läggning. Eftersom känsliga
personuppgifter får behandlas i receptregistret under samma förutsättningar som andra personuppgifter, påverkar det inte regleringen
att nya kategorier av personuppgifter kommer att vara att bedöma
som känsliga enligt dataskyddsförordningen.

2

Prop. 2008/09:145 s. 305.
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Säkerhetsåtgärder

Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 9–11 §§, 14 § tredje
stycket, 22 och 23 §§ lagen om receptregister om sökbegränsningar, utlämnande på medium för automatiserad behandling,
direktåtkomst, krav på kryptering, behörighetstilldelning och
åtkomstkontroll kan behållas.
I 9–11 §§, 14 § tredje stycket, 22 och 23 §§ lagen om receptregister
finns det bestämmelser om sökbegränsningar, utlämnande på medium
för automatiserad behandling, direktåtkomst, krav på kryptering,
behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Som framgått av avsnitt 9.16.2 utgör detta säkerhetsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Krav på säkerhetsåtgärder för myndigheter behöver inte, i
enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.16.2, ändras
med anledning av att dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Bestämmelserna får också anses vara sådana preciseringar som tillåts
enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen när det gäller
reglering av behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse
eller arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna i 9–11 §§, 14 § tredje stycket, 22 och 23 §§ lagen om receptregister kan därför behållas.
Vissa av de nu berörda bestämmelserna ger regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas inom
dessa områden eller att föreskriftsrätten delegeras. Någon ändring
behöver därför inte göras när det gäller dessa bemyndiganden.
11.1.9

Uppgiftsskyldigheter

Utredningens bedömning: Bestämmelserna som reglerar uppgiftsskyldighet i 12–18 a §§ lagen om receptregister kan behållas.
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I 12–18 a §§3 lagen om receptregister finns det bestämmelser om
skyldighet för E-hälsomyndigheten att lämna uppgifter till andra
aktörer. Som anges i avsnitt 9.21 är det utredningens bedömning
att bestämmelser om uppgiftsskyldighet är lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelserna om uppgiftsskyldighet påverkas således inte av dataskyddsförordningen. Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten måste dock
den personuppgiftsansvarige iaktta den reglering om dataskydd som
finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
11.1.10 Gallring
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om gallring i 19 § lagen
om receptregister kan behållas.
I avsnitt 9.17.2 har utredningen gjort bedömningen att bestämmelser i registerförfattningar om gallring och bevarande inte behöver
ändras om den ursprungliga behandlingen grundar sig på en rättslig
förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett
led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen om gallring i 19 § lagen om receptregister kan därmed behållas.
11.1.11 Information som ska lämnas självmant
Utredningens förslag: Krav på information till registrerade i
20 § lagen om receptregister som motsvarar krav som finns i
dataskyddsförordningen tas bort. Krav som innebär att fler upplysningar ska lämnas än vad som följer av dataskyddsförordningen
behålls. Hänvisningen till bestämmelsen om skadestånd i lagen
om receptregister ersätts med en hänvisning till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Bestämmelserna kompletteras
med en upplysning om att information även ska lämnas enligt
dataskyddsförordningen.
3

I SOU 2017:15 föreslås vissa ändringar av 18 och 18 a §§ lagen om receptregister träda
i kraft den 1 juli 2018.
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I 20 § lagen om receptregister finns det en bestämmelse som anger
vilken information den personuppgiftsansvarige ska lämna till den
registrerade. Bestämmelsen utgör en precisering av personuppgiftslagens bestämmelser om information. I övrigt gäller alltså personuppgiftslagens bestämmelser i 23–27 §§ vid behandling av personuppgifter som sker enligt lagen om receptregister.
Hur dataskyddsförordningens reglering av den personuppgiftsansvariges skyldighet att lämna information till den registrerade ser
ut framgår av avsnitt 9.15.1. Informationsskyldigheten i dataskyddsförordningen omfattar flera av de upplysningar som informationen
enligt lagen om receptregister ska innehålla. I 20 § lagen om receptregister anges dock även vissa upplysningar som inte ingår i
informationsskyldigheten enligt dataskyddsförordningen, nämligen
upplysning om de tystnadsplikt- och säkerhetsbestämmelser som
gäller för registret, rätten till skadestånd samt de begränsningar som
gäller i fråga om sökbegrepp. Det finns också vissa upplysningar
som omfattas endast av antingen artikel 13, som gäller när uppgifterna har samlats in från den registrerade, eller artikel 14 i dataskyddsförordningen, som gäller när uppgifterna har samlats in från
någon annan än den registrerade, nämligen vilka uppgifter registret
får innehålla och att registreringen, med undantag för vissa ändamål, inte är frivillig. Enligt dataskyddsförordningen ska informationen dessutom omfatta vissa upplysningar som inte framgår av
lagen om receptregister.
Bestämmelserna i lagen om receptregister som innebär att mer
information än vad som krävs enligt dataskyddsförordningens
reglering ska lämnas kan, i enlighet med den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.15.1, behållas med stöd av artikel 6.2
och 6.3 i dataskyddsförordningen. Det kan inte anses innebära några
särskilda svårigheter för den personuppgiftsansvarige att uppfylla
de få nya kraven på information till den registrerade som föreskrivs
i dataskyddsförordningen. Det finns därför, enligt den bedömningen
utredningen gjort i avsnitt 9.15.2, inte skäl att överväga en begränsning av den registrerades rätt till information.
Den personuppgiftsansvarige bör alltså lämna såväl den information som följer av dataskyddsförordningen som den information
som ska lämnas enligt lagen om receptregister. Bestämmelsen i 20 §
lagen om receptregister bör därför, på det sätt som anges i avsnitt 9.15.1, komplettera och hänvisa till reglerna om information i
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dataskyddsförordningen. Hänvisningen till bestämmelsen om skadestånd i lagen om receptregister, som utredningen i avsnitt 11.1.13
föreslår ska upphävas, bör ersättas med en hänvisning till bestämmelserna om skadestånd i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Hänvisningen till dataskyddsförordningen bör vara av dynamisk
karaktär, dvs. avse vid var tid gällande lydelse av bestämmelsen,
eftersom dataskyddsförordningen är direkt tillämplig. De krav som
innebär att informationen ska innehålla sådana upplysningar som
även följer av dataskyddsförordningens bestämmelser om information bör tas bort. Även det som anges i 20 § första stycket om att
den som är personuppgiftsansvarig ska se till att den registrerade
får information om behandlingen av personuppgifter kan tas bort,
eftersom detta följer av dataskyddsförordningen och den föreslagna
formuleringen om att den personuppgiftsansvarige ska lämna viss
ytterligare information utöver vad som framgår av dataskyddsförordningen.
11.1.12 Upplysningsbestämmelse
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 21 § lagen om receptregister som upplyser om bestämmelser i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) påverkas inte av dataskyddsförordningen.
Bestämmelsen i 21 § lagen om receptregister innehåller en upplysning om att det finns bestämmelser om begränsningar i rätten att
lämna ut uppgifter i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Eftersom bestämmelsen endast upplyser om annan lagstiftning,
behöver någon bedömning mot dataskyddsförordningens bestämmelser inte göras.
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11.1.13 Rättelse och skadestånd
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 24 § lagen om receptregister som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om
rättelse och skadestånd upphävs.
Bestämmelsen i 24 § lagen om receptregister hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd. Den bestämmelsen bör, i enlighet med vad utredningen kommit fram till i
avsnitt 9.15.1 och 9.19.1, upphävas.
11.1.14 Avgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om avgifter i 25 § lagen
om receptregister kan och bör behållas.
E-hälsomyndigheten får enligt 25 § lagen om receptregister ta ut
avgifter av öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att
föra receptregistret. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela ytterligare föreskrifter om avgifterna. Dataskyddsförordningen reglerar inte frågan om avgifter för
registerföring. Sådana bestämmelser utgör inte dataskyddsbestämmelser och påverkas därför inte av dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på detta
område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Det bemyndigande som ges i 25 § lagen om receptregister behöver därför inte
ändras.
11.1.15 Bemyndigande
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om föreskriftsrätt för
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i 26 §
lagen om receptregister kan och bör behållas.
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Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
enligt 26 § lagen om receptregister meddela föreskrifter om koder
för förskrivningsorsak enligt 8 §. Dataskyddsförordningen hindrar
inte att föreskrifter meddelas på detta område och inte heller att
föreskriftsrätten delegeras. Bestämmelsen kan därmed behållas.

11.2

Förordningen (2009:625) om receptregister

Utredningens bedömning: Delegationsbestämmelserna i förordningen om receptregister kan behållas.
I förordningen om receptregister finns det bestämmelser som ger
Datainspektionen, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen viss föreskriftsrätt. De bestämmelser i lagen om receptregister som föreskriftsrätten utgår från har bedömts vara förenliga med dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskriftsrätten delegeras. Bestämmelserna i förordningen om receptregister
kan därmed behållas.

11.3

Lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

11.3.1

Inledning

I Ds 2016:44 föreslås en ny lag om nationell läkemedelslista som ska
ersätta lagen (1996:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om
läkemedelsförteckning. Förslaget syftar till att skapa en samlad bild
av en patients läkemedelsbehandling. Lagen föreslås träda i kraft den
1 juli 2018. Tills vidare gäller dock lagen om läkemedelsförteckning.
Utredningen gör därför en analys av lagens bestämmelser i detta
avsnitt.
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Skyldighet att föra register

Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om förande av läkemedelsförteckning i 1 § första stycket lagen om läkemedelsförteckning.
I 1 § första stycket lagen om läkemedelsförteckning finns det en
bestämmelse som anger att E-hälsomyndigheten ska föra ett automatiserat register över köp av förskrivna läkemedel (läkemedelsförteckning) Bestämmelsen föreskriver en rättslig förpliktelse. Den
innehåller också en förklaring av vad som avses med begreppet köp.
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att ålägga
någon att föra visst register. Behandlingen av personuppgifter i
registret måste dock vara förenlig med dataskyddsförordningens
bestämmelser. Definitionen av begreppet köp föranleder inte några
överväganden i förhållande till dataskyddsförordningen.
11.3.3

Personuppgiftsansvar

Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om personuppgiftsansvar i
1 § andra stycket lagen om läkemedelsförteckning.
Som framgått av avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om personuppgiftsansvar inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Bestämmelsen i 1 § andra stycket lagen om läkemedelsförteckning
kan och bör därför behållas.
11.3.4

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 2 § lagen om läkemedelsförteckning ska innehålla en upplysning om att lagen kompletterar dataskyddsförordningen.
Det ska också upplysas om att dataskyddslagen gäller, om
inte annat följer av lagen om läkemedelsförteckning eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.
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Bestämmelsen om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
11.3.5

Rätten att invända mot behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 2 § andra stycket
lagen om läkemedelsförteckning om den enskildes inställning
till behandlingen av personuppgifter kan behållas.
I 2 § andra stycket lagen om läkemedelsförteckning anges att en
registrerad inte har rätt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen utom i de fall som avses i 3 §
andra stycket, dvs. när behandlingen förutsätter samtycke.
Rätten att göra invändningar enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen gäller endast behandling som grundar sig på artikel 6.1 e
eller f (allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning) i dataskyddsförordningen. Utredningen har nedan i avsnitt 11.3.6 konstaterat att den behandling som sker enligt lagen
om läkemedelsförteckning grundar sig på en rättslig förpliktelse
enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Vid sådan behandling
ger dataskyddsförordningen inte den registrerade någon rätt att
invända. Utredningen bedömer att det är förenligt med skäl 8 till
dataskyddsförordningen att behålla bestämmelsen, trots att det följer
redan av dataskyddsförordningens reglering att den registrerade inte
har någon rätt att invända mot behandlingen. Bestämmelsen bör
behållas, eftersom den skapar tydlighet och igenkänning hos
tillämparna, se avsnitt 6.2.
Av 3 § andra stycket lagen om läkemedelsförteckning framgår
att viss behandling endast får ske med stöd av den registrerades
samtycke. Som angetts ovan undantas den behandlingen från 2 §
andra stycket lagen om läkemedelsförteckning. Bestämmelsen i 2 §
andra stycket lagen om läkemedelsförteckning är således förenlig
med dataskyddsförordningen och kan därmed behållas.
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Ändamål och grund för behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: Ändamålsbestämmelserna i 3 § lagen
om läkemedelsförteckning uppfyller de krav som gäller enligt
dataskyddsförordningen och kan och bör behållas. Även krav på
samtycke och begränsningen av tillåtna ändamål kan behållas.
Läkemedelsförteckningen innehåller uppgifter om uthämtade förskrivna läkemedel och förs i syfte att öka patientsäkerheten. Av 3 §
första stycket lagen om läkemedelsförteckning framgår att den som
förskriver läkemedel får använda förteckningen för att bl.a. åstadkomma en säker framtida förskrivning av läkemedel för den registrerade. Förteckningen får också användas av farmaceut på apotek
för att underlätta den kontroll som ska genomföras innan ett läkemedel lämnas ut till den registrerade. Vidare är förteckningen avsedd att utgöra ett stöd för den enskilde som vill överblicka sin
läkemedelssituation. Att det i 1 § lagen om läkemedelsförteckning
anges att E-hälsomyndigheten ska föra läkemedelsförteckning för
de i 3 § angivna ändamålen innebär att ändamålen grundar sig på en
rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
Någon ytterligare analys av vilket stöd ändamålen har i dataskyddsförordningen krävs inte, som utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1. Bestämmelserna i lagen om läkemedelsförteckning uppfyller, i enlighet med vad som anges i samma avsnitt, de krav på den
rättsliga grunden som ställs i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen.
Behandlingen av personuppgifter för de i 3 § lagen om läkemedelsförteckning angivna ändamålen är därmed förenlig med dataskyddsförordningen.
Krav på samtycke
Av 3 § andra stycket lagen om läkemedelsförteckning framgår att
förskrivare av läkemedel, legitimerad sjuksköterska och farmaceut
endast får ges tillgång till vissa uppgifter i läkemedelsförteckningen
med uttryckligt samtycke från den registrerade. Utlämnande är
dock under vissa förutsättningar möjligt om den registrerade inte
kan lämna sitt samtycke. Krav på samtycke utgör enligt den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.16.2 en form av skydds-
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åtgärd. Sådana bestämmelser är tillåtna för myndigheter. Eftersom
behandlingen enligt lagen om läkemedelsförteckning sker på grund
av en rättslig förpliktelse, får bestämmelsen, i enlighet med vad som
anges i det avsnittet, anses tillåten även för enskildas behandling
såsom preciseringar enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Kravet på samtycke är därmed förenligt med dataskyddsförordningens reglering och kan behållas. Eftersom kravet på samtycke utgör en begränsning av dataskyddsförordningens reglering,
finns det inte heller något hinder mot att behålla bestämmelsen
som innehåller undantag från samtyckeskravet.
Finalitetsprincipen är inte tillämplig
I bestämmelsen anges att läkemedelsförteckningens dokumentation endast får användas för vissa angivna ändamål. Det innebär att
finalitetsprincipen inte gäller. Det är alltså inte tillåtet att behandla
personuppgifter i läkemedelsförteckningen för andra ändamål än de
som anges i bestämmelsen även om dessa andra ändamål inte är
oförenliga med det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in.
Finalitetsprincipen finns uttryckt i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen. Där framgår bl.a. att personuppgifter inte får behandlas
på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilka de samlats in,
vilket motsvarar vad som anges i artikel 6.1 b i dataskyddsdirektivet.
Medlemsstaterna får, i enlighet med vad utredningen konstaterat
i avsnitt 9.3, med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
Det är också, som utredningen konstaterat i avsnitt 9.2, tillåtet att
begränsa myndigheters möjligheter till behandling och utöka deras
skyldigheter. Begränsningen av tillåtna ändamål är därmed förenlig
med dataskyddsförordningen och kan behållas.
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Personuppgifter som får behandlas

Utredningens förslag: Lagen om läkemedelsförteckning kompletteras med en bestämmelse som påminner om kravet enligt
artikel 9.3 i dataskyddsförordningen på att känsliga personuppgifter endast får behandlas av eller under ansvar av den som omfattas av tystnadsplikt.
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 4 § lagen om läkemedelsförteckning om registrets innehåll kan och bör behållas.

Begränsning av vilka personuppgifter som får behandlas
I 4 § lagen om läkemedelsförteckning anges vilka uppgifter läkemedelsförteckningen får innehålla.
Att precisera de personuppgifter som får behandlas är i linje
med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen som anger att uppgifterna ska vara adekvata,
relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för
vilka de behandlas. Överväganden kring vilka uppgifter som behöver behandlas i förteckningen har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten och behöver inte göras på nytt. Medlemsstaterna tillåts
som redan framgått att införa sådana preciseringar i den nationella
lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen
och därför att de begränsar en myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter. Bestämmelsen kan och bör alltså behållas.
Känsliga personuppgifter
Bestämmelsen i 4 § lagen om läkemedelsförteckning får anses omfatta personuppgifter som rör hälsa, dvs. känsliga personuppgifter,
eftersom det oftast är sjuka personer som ordineras och förvärvar
förskrivna läkemedel.
För att känsliga personuppgifter ska få behandlas i läkemedelsförteckningen krävs det att förandet av förteckningen omfattas av
undantaget i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen eller något
annat undantag. Vad som omfattas av undantaget från förbudet att
behandla känsliga personuppgifter vid hälso- och sjukvård i arti482
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kel 9.2 h i dataskyddsförordningen framgår av avsnitt 9.11.4. Som
anges i det avsnittet har det i förarbetena till lagen (1996:1156) om
receptregister ansetts osäkert om 18 § personuppgiftslagen ger tillräckligt stöd för den behandling som avses i den lagen.4 Behandling
med stöd av lagen om receptregister sker dock bl.a. för ändamålet
att utgöra underlag för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner. Behandling för det ändamålet har inte lika stark
koppling till bedrivandet av hälso- och sjukvård som behandling
som sker med stöd av annan lagstiftning på läkemedelsområdet.
Den omständigheten tillsammans med den, i förhållande till dataskyddsdirektivet, utökade uppräkningen av vad som innefattas i
förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster i skäl 53 till dataskyddsförordningen, gör att utredningen bedömer att förandet av läkemedelsförteckningen ryms inom undantaget för hälso- och sjukvård
i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen. Regleringen är således förenlig med dataskyddsförordningen.
Eftersom känsliga personuppgifter får behandlas inom tillämpningsområdet för lagen om läkemedelsförteckning under samma
förutsättningar som andra personuppgifter, påverkar det inte regleringen i lagen att det, som anges i avsnitt 9.11.6, har tillkommit nya
kategorier av känsliga personuppgifter.
Som anges i avsnitt 9.11.4 bör en bestämmelse som påminner
om kravet på tystnadsplikt enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen tas in i lagen om läkemedelsförteckning. Personalen vid
E-hälsomyndigheten omfattas av bestämmelser om tystnadsplikt i
bl.a. 25 kap. 17 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4

Prop. 2008/09:145 s. 305.
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Säkerhetsåtgärder

Utredningens bedömning: Bestämmelserna om sökbegrepp, behörighetstilldelning och åtkomstkontroll i 5, 6, 7, 12 a och
12 b §§ lagen om läkemedelsförteckning kan behållas.
I 5, 6, 7, 12 a och 12 b §§ lagen om läkemedelsförteckning finns det
bestämmelser om sökbegränsningar, utlämnande på medium för
automatiserad behandling, utlämnande genom direktåtkomst,
behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Sådana bestämmelser
utgör, som framgår av avsnitt 9.16.2, säkerhetsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Krav på säkerhetsåtgärder för myndigheter
behöver inte, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.16.2, ändras med anledning av dataskyddsförordningen. Bestämmelserna får också anses vara sådana mer specifika, eller särskilda, bestämmelser som det enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen är tillåtet att ha i nationell rätt för att reglera behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse eller arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt
artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna i 5, 6,
7, 12 a och 12 b §§ lagen om läkemedelsförteckning kan därmed behållas.
Vissa av de nu berörda bestämmelserna innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
att meddela föreskrifter. Dataskyddsförordningen hindrar inte att
föreskrifter meddelas på detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Bestämmelsen kan därmed behållas.
11.3.9

Återkallelse av samtycke

Utredningens förslag: Bestämmelsen om återkallelse av samtycke
i 8 § lagen om läkemedelsförteckning ska upphävas.
Den registrerade har enligt 8 § lagen om läkemedelsförteckning rätt
att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Bestämmelsen
överensstämmer med vad som anges i 12 § första stycket personuppgiftslagen. Skälet till att detta anges uttryckligen i lagen om läkemedelsförteckning är att personuppgiftslagens bestämmelse till sin
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ordalydelse endast gäller behandling av personuppgifter enligt den
lagen. För att bestämmelsen ska vara tillämplig även för personuppgifter som behandlats enligt lagen om läkemedelsförteckning,
krävs därför att det anges i den lagen.
Rätten att återkalla ett lämnat samtycke följer av artikel 7.3 i
dataskyddsförordningen. Eftersom den bestämmelsen är direkt
tillämplig, behöver bestämmelsen inte längre återges i lagen om
läkemedelsförteckning för att den ska gälla inom lagens tillämpningsområde. Detta gäller enligt utredningens bedömning även fast
behandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse och kravet på
samtycke bara är en nationellt föreskriven förutsättning för att
uppgifter ska få lämnas ut. Det är enligt utredningens mening inte
heller av tydlighetsskäl motiverat att ha kvar bestämmelsen eller att
hänvisa till dataskyddsförordningens bestämmelse om återkallelse
av samtycke. Att endast hänvisa till någon enstaka bestämmelse i
dataskyddsförordningen skulle nämligen kunna bli missvisande för
tillämparen, eftersom även övriga bestämmelser i förordningen gäller.
Bestämmelsen i 8 § lagen om läkemedelsförteckning bör därför upphävas och inte ersättas av en hänvisning till dataskyddsförordningen.
11.3.10 Bevarande och gallring
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om gallring och bevarande i 9 § lagen om läkemedelsförteckning kan behållas.
Bestämmelser om gallring och bevarande kan, enligt utredningens
bedömning i avsnitt 9.17.2, behållas om den ursprungliga behandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift
av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt
artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Det innebär att även
bestämmelsen i 9 § lagen om läkemedelsförteckning kan vara kvar.
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11.3.11 Information som ska lämnas självmant
Utredningens förslag: Krav på information till registrerade i
10 § lagen om läkemedelsförteckning som motsvarar krav som
finns i dataskyddsförordningen tas bort. Krav som innebär att
fler upplysningar ska lämnas än vad som följer av dataskyddsförordningen behålls. Bestämmelserna kompletteras med en upplysning om att information även ska lämnas enligt dataskyddsförordningen.
I 10 § lagen om läkemedelsförteckning finns det en bestämmelse
som anger vilken information den personuppgiftsansvarige ska
lämna till den registrerade. Bestämmelsen preciserar bestämmelserna om information i personuppgiftslagen. I övrigt gäller alltså
personuppgiftslagens bestämmelser i 23–27 §§ även vid behandling
av personuppgifter i läkemedelsförteckningen.
Dataskyddsförordningens bestämmelser om den personuppgiftsansvariges skyldighet att lämna information till den registrerade har utredningen redogjort för i avsnitt 9.15.1. Informationsskyldigheten enligt dataskyddsförordningen innefattar flera av de
upplysningar som anges i 10 § lagen om läkemedelsregister. Bestämmelsen i lagen om läkemedelsförteckning innebär dock krav på att
lämna vissa upplysningar som inte omfattas av skyldigheten i dataskyddsförordningen. Det rör sig om upplysning om de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för förteckningen,
rätten att ta del av uppgifter enligt 11 §, rätten till skadestånd samt
vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling. Det
finns också vissa upplysningar som bara omfattas av antingen artikel 13, som gäller när uppgifterna har samlats in från den registrerade,
eller artikel 14 i dataskyddsförordningen, som gäller när uppgifterna har samlats in från någon annan än den registrerade, nämligen
vilken typ av uppgifter som ingår i förteckningen och att registreringen inte är frivillig. Enligt dataskyddsförordningens reglering ska
den personuppgiftsansvarige även lämna viss information som inte
anges i lagen om läkemedelsförteckning.
De bestämmelser i lagen om läkemedelsförteckning som innebär
att den personuppgiftsansvarige ska lämna ytterligare information
än vad som anges i dataskyddsförordningen kan, i enlighet med
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utredningens bedömning i avsnitt 9.15.1, behållas. Att uppfylla dataskyddsförordningens nya krav på information som ska lämnas kan
inte anses särskilt betungande för den personuppgiftsansvarige. Det
finns därför, enligt den bedömning utredningen gjort i avsnitt 9.15.2,
inte skäl att överväga en begränsning av den registrerades rätt till
information.
Den personuppgiftsansvarige bör därför lämna både den information som följer av dataskyddsförordningen och lagen om läkemedelsförteckning. Bestämmelsen i 10 § lagen om läkemedelsförteckning bör därför, på det sätt som anges i avsnitt 9.15.1, komplettera och hänvisa till reglerna om information i dataskyddsförordningen. De krav som innebär att informationen ska innehålla
sådana upplysningar som även följer av dataskyddsförordningens
bestämmelser om information bör tas bort. Även det som anges i
10 § om att den personuppgiftsansvarige ska se till att den registrerade får information om läkemedelsförteckningen kan tas bort
eftersom detta följer av dataskyddsförordningen och den föreslagna
formuleringen om att den personuppgiftsansvarige ska lämna viss
ytterligare information utöver vad som framgår dataskyddsförordningen.
11.3.12 Information som ska lämnas på begäran
Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagens
bestämmelse om information som ska lämnas på begäran av den
registrerade i 11 § lagen om läkemedelsförteckning ska ersättas
av en hänvisning till motsvarande bestämmelse i dataskyddsförordningen.
Den registrerade har enligt 11 § lagen om läkemedelsförteckning
rätt att när som helst och så fort som möjligt få sådan information
som avses i 26 § personuppgiftslagen. Bestämmelsen har införts
mot bakgrund av att det inte ansågs lämpligt att den registrerade
endast skulle ha rätt att få ett registerutdrag per kalenderår som
anges i personuppgiftslagen.5
5

Prop. 2004/05:70 s. 36–37.
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Dataskyddsförordningen innehåller inte någon bestämmelse om
att registerutdrag endast ska lämnas en gång per år. Däremot anges
i skäl 63 till dataskyddsförordningen att den registrerade ska ha rätt
till tillgång till personuppgifter som har samlats in om denne med
rimliga intervall. Frågan är om dataskyddsförordningens reglering
är tillräcklig för att tillgodose det behov av tillgång till uppgifter
som den registrerade bedömts ha. Det är i och för sig rimligt att
anta att bedömningen av vad som är ett rimligt intervall enligt lagen
om läkemedelsförteckning, mot bakgrund av uttalandena i förarbetena, skulle resultera i att registerutdrag lämnas ut oftare än
enligt andra författningar. För att inte riskera att den registrerades
rätt till tillgång försämras gör dock utredningen den bedömningen
att bestämmelsen i 11 § bör vara kvar.
Bestämmelsen i 11 § innebär alltså en utvidgning av den registrerades rätt till tillgång enligt dataskyddsförordningen. Medlemsstaterna tillåts som redan nämnts att utöka myndigheters skyldigheter i förhållande till vad som gäller enligt dataskyddsförordningen.
Bestämmelsen kan därför inte anses strida mot dataskyddsförordningen.
Bestämmelsen behöver dock omarbetas, eftersom personuppgiftslagen kommer att upphöra att gälla. Med undantag för hur ofta
registerutdrag ska lämnas bör dataskyddsförordningens reglering
av tillgång till information i artikel 15 gälla vid tillämpningen av
lagen om läkemedelsförteckning. Detta eftersom det inte heller när
det gäller dessa bestämmelser har framkommit några särskilda svårigheter för den personuppgiftsansvarige att uppfylla de nya kraven
som anges där. I stället för att hänvisa till personuppgiftslagens
bestämmelse om registerutdrag bör 11 § lagen om läkemedelsförteckning därför hänvisa till artikel 15 i dataskyddsförordningen.
Hänvisningen bör vara dynamisk, dvs. avse vid var tid gällande
lydelse av bestämmelsen, eftersom artikel 15 är direkt tillämplig.
11.3.13 Upplysningsbestämmelse
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 12 § lagen om läkemedelsförteckning som upplyser om bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) påverkas inte av dataskyddsförordningen.
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Bestämmelsen i 12 § lagen om läkemedelsförteckning innehåller en
upplysning om att det finns bestämmelser om begränsningar i
rätten att lämna ut uppgifter i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Eftersom bestämmelsen endast upplyser om annan lagstiftning, behöver någon bedömning mot dataskyddsförordningen
inte göras.
11.3.14 Rättelse och skadestånd
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 13 § lagen om läkemedelsförteckning som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser
om rättelse och skadestånd upphävs.
I 13 § lagen om läkemedelsförteckning finns en hänvisning till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd. Den
bestämmelsen bör, i enlighet utredningens slutsatser i avsnitt 9.15.1
och 9.19.1, upphävas.
11.3.15 Avgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om avgifter i 14 §
lagen om läkemedelsförteckning kan behållas.
E-hälsomyndigheten får enligt 14 § lagen om läkemedelsförteckning ta ut avgifter av öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna
för att föra läkemedelsförteckningen. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela ytterligare föreskrifter
om avgifterna. Dataskyddsförordningen reglerar inte frågan om
avgifter för registerföring. Sådana bestämmelser utgör inte dataskyddsbestämmelser och påverkas därför inte av dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
på detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Det
bemyndigande som ges i bestämmelsen behöver således inte ändras.
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Förordningen (2009:626)
om läkemedelsförteckning

Utredningens bedömning: Delegationsbestämmelserna i förordningen om läkemedelsförteckning kan behållas.
I förordningen om läkemedelsförteckning finns det bestämmelser
som ger Datainspektionen och E-hälsomyndigheten rätt att meddela föreskrifter i vissa fall. Utredningen har bedömt att de bestämmelser i lagen om läkemedelsförteckning som föreskriftsrätten
ansluter till är förenliga med dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskriftsrätten delegeras. Bestämmelserna i förordningen om läkemedelsförteckning kan därmed behållas.

11.5

Förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal

11.5.1

Skyldighet att föra register

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om skyldighet att föra
register i 1 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal kan behållas.
I 1 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal
anges att Socialstyrelsen ska – med hjälp av automatiserad behandling – föra ett register över hälso- och sjukvårdspersonal för de
ändamål som anges i förordningens 4 och 5 §§. Bestämmelsen innebär en rättslig förpliktelse. Dataskyddsförordningen hindrar inte
att någon åläggs en skyldighet att föra ett visst register. Behandlingen av personuppgifter i registret måste dock vara förenlig med
dataskyddsförordningens bestämmelser.
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Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 2 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal ska innehålla en upplysning om att förordningen kompletterar dataskyddsförordningen.
Det ska också anges att dataskyddslagen gäller, om inte annat
följer av förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal.
Bestämmelsen i 2 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
11.5.3

Rätten att invända mot behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 3 § förordningen
om register över hälso- och sjukvårdspersonal är förenlig med
dataskyddsförordningens bestämmelser och bör behållas.
Enligt 3 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal har en registrerad inte rätt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt samma förordning.
Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att invända
mot behandling av personuppgifter när det rör sig om sådan behandling som bedömts nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av
allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges
myndighetsutövning, alternativt sådan behandling som sker med
stöd av en intresseavvägning (se vidare avsnitt 9.15.1). Eftersom
behandling av personuppgifter i registret över hälso- och sjukvårdspersonal sker med stöd av en rättslig förpliktelse (se avsnitt 11.5.5),
omfattas behandlingen inte av rätten att göra invändningar. Bestämmelsen i 3 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal är därmed förenlig med dataskyddsförordningens bestämmelser.
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Personuppgiftsansvar

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 3 a § förordningen
om register över hälso- och sjukvårdspersonal kan och bör behållas.
Utredningen har i avsnitt 9.7 konstaterat att bestämmelser i registerförfattningar om vem som är personuppgiftsansvarig kan och bör
behållas.
11.5.5

Ändamål och grund för behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: Ändamålsbestämmelserna i 4 och 5 §§
förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal är
förenliga med dataskyddsförordningen och kan och bör behållas.
I 4 och 5 §§ förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal anges de ändamål för vilka personuppgifter i registret får
behandlas. Eftersom det enligt 1 § samma förordning finns en skyldighet att föra registret för de angivna ändamålen, baseras ändamålen på en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
De krav på den rättsliga grunden för behandlingen som tillkommit i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen får, i enlighet med
vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1, anses uppfyllda utan
vidare analys. Behandling för de ändamål som anges i 4 och 5 §§
förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal är alltså
laglig enligt dataskyddsförordningen och de befintliga ändamålen
kan och bör därmed behållas.
Finalitetsprincipen är inte tillämplig
Av 5 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal
framgår att personuppgifterna i registret endast får behandlas för
vissa angivna ändamål. Det innebär att finalitetsprincipen inte gäller.
Det är alltså inte tillåtet att behandla personuppgifter i registret för
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andra ändamål än de som anges i bestämmelsen, även om dessa
ändamål inte är oförenliga med det ändamål för vilket uppgifterna
har samlats in.
Finalitetsprincipen finns uttryckt i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen. Där framgår bl.a. att personuppgifter inte får behandlas
på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilka de samlats in,
vilket motsvarar vad som anges i artikel 6.1 b i dataskyddsdirektivet. Medlemsstaterna får, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.3, med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
Det är också, som utredningen konstaterat i avsnitt 9.2, tillåtet att
begränsa myndigheters möjligheter till behandling och utöka deras
skyldigheter. Begränsningen av tillåtna ändamål är därmed förenlig
med dataskyddsförordningen och kan behållas.
11.5.6

Personuppgifter som får behandlas

Utredningens bedömning: Bestämmelserna om registrets innehåll i 6 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal kan och bör behållas.
I 6 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal
anges vilka uppgifter registret får innehålla. Det rör sig inte om
några känsliga personuppgifter; däremot ska registret bl.a. innehålla
uppgift om personnummer. Som anges i avsnitt 9.13 kan och bör
bestämmelser om behandling av personnummer behållas. När det i
övrigt gäller den precisering av vilka personuppgifter som får behandlas i registret stämmer denna väl överens med principen om
uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen som innebär att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Utredningen utgår från de överväganden kring vilka uppgifter som behöver behandlas i registret som har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten. Sådana preciseringar är som redan nämnts tillåtna enligt
artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen eller därför att de begränsar en myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter.
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Säkerhetsåtgärder

Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 7–7 b §§ förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal behöver
inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
I 7–7 b §§ förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal finns det bestämmelser om utlämnande på medium för
automatiserad behandling, direktåtkomst och skyldighet att tillse
behörighets- och säkerhetsfrågor. Sådana bestämmelser avser säkerhetsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Krav på säkerhetsåtgärder för myndigheter behöver inte, i enlighet med vad utredningen
konstaterat i avsnitt 9.16.2, ändras med anledning av att dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Bestämmelserna får också anses vara
sådana mer specifika, eller särskilda, bestämmelser som det enligt
artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen är tillåtet att ha i nationell rätt för att reglera behandling som grundar sig på en rättslig
förpliktelse eller arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna i 7–7 b §§ förordningen om register över
hälso- och sjukvårdspersonal kan därmed behållas.
11.5.8

Uppgiftsskyldigheter

Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 7 c–7 e §§ förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal behöver
inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Enligt 7 c–7 e §§ förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal ska olika myndigheter ha rätt att ta del av uppgifter i
registret. I enlighet med vad som anges i avsnitt 9.21 är det utredningens bedömning att bestämmelser om uppgiftsskyldighet är lika
tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelserna i 7 c–7 e §§ förordningen om register över
hälso- och sjukvårdspersonal behöver därmed inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen. När uppgiftsskyldigheten fullgörs måste dock den personuppgiftsansvarige beakta den reglering
om dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
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Information som ska lämnas självmant

Utredningens förslag: Krav på information till registrerade i 8 §
förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal
som motsvarar krav som finns i dataskyddsförordningen tas
bort. Krav som innebär att fler upplysningar ska lämnas än vad
som följer dataskyddsförordningen behålls. Bestämmelserna
kompletteras med en upplysning om att information även ska
lämnas enligt dataskyddsförordningen.
Av 8 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal
framgår att Socialstyrelsen ska lämna viss information till den registrerade om registret. Bestämmelsen preciserar bestämmelserna om
information i personuppgiftslagen. I övrigt gäller alltså personuppgiftslagens bestämmelser i 23–27 §§ även vid behandling av personuppgifter i registret över hälso- och sjukvårdspersonal.
Utredningen har i avsnitt 9.15.1 redogjort för dataskyddsförordningens bestämmelser om den personuppgiftsansvariges skyldighet att lämna information till den registrerade. Informationsskyldigheten enligt dataskyddsförordningen innefattar flera av de
upplysningar som anges i 8 § förordningen om register över hälsooch sjukvårdspersonal. Det finns dock vissa upplysningar som inte
omfattas av skyldigheten att lämna information enligt dataskyddsförordningen. Det rör sig om de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret, rätten till skadestånd och vad som
gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av
uppgifter på medium för automatiserad behandling. Det finns
också vissa upplysningar som bara omfattas av antingen artikel 13,
som gäller när uppgifterna har samlats in från den registrerade, eller
artikel 14 i dataskyddsförordningen, som gäller när uppgifterna har
samlats in från någon annan än den registrerade, nämligen vilken
typ av uppgifter som registret får innehålla och om registreringen
är frivillig eller inte. Enligt dataskyddsförordningens reglering ska
den personuppgiftsansvarige även lämna viss information som inte
anges i förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal.
Utredningen har i avsnitt 9.15.1 konstaterat att bestämmelser i
registerförfattningar som anger att information till registrerade ska
lämnas utöver vad som följer av dataskyddsförordningen kan och
bör behållas.
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Att uppfylla dataskyddsförordningens nya krav på information
som ska lämnas kan inte anses särskilt betungande för den personuppgiftsansvarige. Det finns därför, enligt den bedömning utredningen gjort i avsnitt 9.15.2, inte skäl att överväga en begränsning
av den registrerade rätt till information.
Den personuppgiftsansvarige bör följaktligen lämna både den
information som följer av dataskyddsförordningen och av förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal. Bestämmelsen
i 8 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal bör
därför, på det sätt som anges i avsnitt 9.15.1, komplettera och
hänvisa till reglerna om information i dataskyddsförordningen. De
krav som innebär att informationen ska innehålla sådana upplysningar som även följer av dataskyddsförordningens bestämmelser
om information bör tas bort.
11.5.10 Rättelse och skadestånd
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 9 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal, som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd, upphävs.
Enligt 9 § förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal ska personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och
skadestånd gälla vid behandling av personuppgifter enligt förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal. Bestämmelsen
bör, i enlighet med de slutsatser utredningen drar i avsnitt 9.15.1 och
9.19.1, upphävas.
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11.6

Lagen (1998:543) om hälsodataregister
och tillhörande förordningar

11.6.1

Bemyndiganden

Utredningens bedömning: De bemyndiganden som ges i 12 §
lagen om hälsodataregister kan och bör behållas.
Regleringen av s.k. hälsodataregister består av en lag och ett antal
olika förordningar6. Enligt förarbetena till lagen om hälsodataregister är tanken att de frågor som är gemensamma för alla hälsodataregister ska regleras i en lag medan närmare föreskrifter om
enskilda hälsodataregister ska meddelas av regeringen inom de
ramar som lagen drar upp.7 I 12 § lagen om hälsodataregister bemyndigas därför regeringen att meddela föreskrifter som medför
begränsningar av sådan behandling av personuppgifter som är tillåten
enligt lagen om hälsodataregister.
Regeringens rätt att meddela föreskrifter omfattar vilka myndigheter som får föra hälsodataregister, begränsningar av i lagen angivna ändamål, begränsningar av de uppgifter som ett hälsodataregister får innehålla, begränsningar av samkörning, uppgiftsskyldigheter och begränsningar i rätten att bevara uppgifter. Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på dessa
områden och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. De bemyndiganden som ges i 12 § lagen om hälsodataregister är således förenliga med dataskyddsförordningen och behöver inte ändras.
De föreskrifter regeringen har meddelat inom ramen för bemyndigandet kommer utredningen att gå igenom nedan. Det hälsodataregister som får föras av Läkemedelsverket enligt 3 kap. 14 § läkemedelsförordningen berörs i avsnitt 12.8.5.

6

Förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen, förordningen (2001:708)
om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen, förordningen (2001:709) om cancerregister hos Socialstyrelsen, förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen, förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den
kommunala hälso- och sjukvården, förordningen (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen och förordningen (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som
lämnats ut från apotek i Jämtlands län.
7
Prop. 1997/98:108 s. 44.
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Förande av hälsodataregister

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om förande av hälsodataregister i 1 § lagen om hälsodataregister behöver inte ändras.
I 1 § första meningen lagen om hälsodataregister anges att centrala
förvaltningsmyndigheter inom hälso- och sjukvården får utföra
automatiserad behandling av personuppgifter i hälsodataregister.
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att föreskriva
att ett visst register får föras. Behandlingen av personuppgifter i
registret måste dock vara förenlig med dataskyddsförordningens
bestämmelser.
11.6.3

Personuppgiftsansvar

Utredningens bedömning: Bestämmelserna i lagen om hälsodataregister och de tillhörande förordningarna om vem som är
personuppgiftsansvarig kan och bör behållas.
I 1 § andra meningen lagen om hälsodataregister anges att den
centrala förvaltningsmyndighet som utför behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. I 12 § 1 samma lag bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om vilka myndigheter som
får föra hälsodataregister, vilket även medför ett fastställande av
vilken myndighet som ska vara personuppgiftsansvarig. Bestämmelser om personuppgiftsansvar finns i 2 § förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen, 2 § förordningen om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen, 2 § förordningen om cancerregister hos
Socialstyrelsen, 2 § förordningen om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen, 2 § förordningen om register hos Socialstyrelsen över
insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården, 2 § förordningen om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen och 2 § förordningen om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats
ut från apotek i Jämtlands län.
Utredningen har i avsnitt 9.7 konstaterat att bestämmelser i
registerförfattningar om vem som är personuppgiftsansvarig kan
och bör behållas. Regleringen innebär att andra än centrala förvaltningsmyndigheter inte får föra hälsodataregister. Eftersom be498
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handlingen enligt lagen om hälsodataregister sker med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, kan regleringen, i enlighet med
vad som framgår av det ovan nämnda avsnittet, behållas.
11.6.4

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 2 § lagen om hälsodataregister ska innehålla en upplysning om att författningen kompletterar dataskyddsförordningen.
Det ska också anges att dataskyddslagen gäller, om inte annat
följer av lagen om hälsodataregister eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av den.
Bestämmelsen om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
11.6.5

Ändamål och grund för behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: De angivna ändamålen i lagen om
hälsodataregister och de tillhörande förordningarna är förenliga
med dataskyddsförordningen och bör inte ändras.
I 3 § lagen om hälsodataregister anges för vilka ändamål personuppgifter får behandlas i hälsodataregister. Ändamålen är framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring
av hälso- och sjukvård samt forskning och epidemiologiska undersökningar. De utgör ramen för de ändamål regeringen får föreskriva om för de enskilda hälsodataregistren i enlighet med bemyndigandet i 12 § 2 lagen om hälsoregister.
Regeringen har utnyttjat sitt bemyndigande och utfärdat ändamålsbestämmelser i 3 § förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen, 3 § förordningen om medicinskt födelseregister hos
Socialstyrelsen, 3 § förordningen om cancerregister hos Socialstyrelsen, 3 § förordningen om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen,
3 § förordningen om register hos Socialstyrelsen över insatser inom
den kommunala hälso- och sjukvården, 3 § förordningen om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen och 3 § förordningen om register
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hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i
Jämtlands län. Samtliga ändamål är inom ramen för de ändamål som
anges i 3 § lagen om hälsodataregister. Vanligast är att ändamålen är
desamma som i lagen men att behandlingen endast får ske inom ett
begränsat verksamhetsområde – inom den slutna hälso- och sjukvården och den del av den öppna vården som inte är primärvård,
inom cancerområdet, inom hälso- och sjukvård som avses i 12 kap.
1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
inom tandvårds- och tandhälsoområdet etc.
Ändamålen är till sin karaktär vida och möjliggör en omfattande
behandling av personuppgifterna i de olika registren. Å andra sidan
innehåller registren endast i förväg preciserade och till antalet begränsade kategorier av uppgifter (se avsnitt 11.6.6 nedan) vilket i
sig ger en avgränsning av ändamålen. Av artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen framgår dessutom att ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1
inte ska anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen. Samma
princip finns i artikel 6.1 b i dataskyddsdirektivet. Regleringen
antyder att bevarande av personuppgifter för ändamål som avser
bl.a. statistik och forskning anses ha en grundläggande legitimitet.
I förarbetena till lagen om hälsodataregister bedöms samtliga ändamål vara av ett högt samhälleligt intresse.8 Även i efterhand har
regering och riksdag bedömt att ändamålsangivelserna avseende
forskning är förenliga med dataskyddsdirektivet.9 Det saknas anledning att göra en annan bedömning i förhållande till dataskyddsförordningen. Ändamålen får därmed anses ha grund i ett allmänt
intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.
I artikel 6.3 i dataskyddsförordningen har tillkommit krav på
den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, som beskrivs i avsnitt 9.10.1. Kraven får, i enlighet med vad utredningen
konstaterat i de aktuella avsnitten, anses vara uppfyllda utan vidare
analys.

8
9

Prop. 1997/98:108 s. 48.
Prop. 2012/13:163 s. 26 f.
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Personuppgifter som får behandlas

Utredningens bedömning: Bestämmelser om vilka personuppgifter som får behandlas i hälsodataregister kan och bör behållas.

Begränsning av vilka personuppgifter som får behandlas
Ett hälsodataregister får enligt 4 § lagen om hälsodataregister innehålla endast de uppgifter som behövs för de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas. I 12 § 3 samma lag bemyndigas regeringen
att meddela föreskrifter om begränsningar av de uppgifter som ett
hälsodataregister enligt 4 § får innehålla. Bestämmelser om vilka
personuppgifter som får behandlas i registren finns i 4 och 5 §§ förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen, 4 och 5 §§ förordningen om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen, 4 och
5 §§ förordningen om cancerregister hos Socialstyrelsen, 4 § förordningen om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen, 4 § förordningen om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den
kommunala hälso- och sjukvården, 4 § förordningen om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen och 4 § förordningen om register hos
Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i
Jämtlands län. Bestämmelserna utesluter behandling av andra personuppgifter än de som räknas upp i paragraferna, vilket är i linje med
principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen. Utredningen utgår från de bedömningar som gjorts i
tidigare lagstiftningsarbeten när det gäller vilka uppgifter som behöver behandlas. Sådana begränsningar är tillåtna för myndigheters
behandling av personuppgifter eller därför att de avser behandling
som stödjer sig på artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen.
Bestämmelserna om vilka uppgifter hälsodataregistren ska innehålla
kan och bör därmed behållas.
Känsliga personuppgifter
En del av de personuppgifter som får ingå i hälsodataregistren är
känsliga personuppgifter om hälsa. För att känsliga personuppgifter
ska få behandlas, krävs att ett undantag i artikel 9 i dataskyddsförordningen är tillämpligt.
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Syftet med hälsodataregister är bl.a. att följa upp, utvärdera och
kvalitetssäkra hälso- och sjukvård. Behandlingen får anses falla
under undantaget i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen i den
mån behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med tillhandahållande av hälso- och sjukvård m.m. Enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen ska de känsliga personuppgifterna då behandlas
av eller under ansvar av den som omfattas av tystnadsplikt. Socialstyrelsens verksamhet med hälsodataregistren omfattas av sekretess
enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Personuppgifterna i hälsodataregistren är också avsedda att behandlas för framställning av statistik samt för forskning och epidemiologiska undersökningar. Av artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen framgår att känsliga personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i
dataskyddsförordningen. Även detta ska ske på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenlig med det väsentliga
innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om
lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades
grundläggande rättigheter och intressen.
Utredningen konstaterar att lagen om hälsodataregister med anknytande förordningar innehåller flera olika skyddsåtgärder, bl.a.
begränsning av vilka personuppgifter som får behandlas, regler om
samkörning, sökbegrepp samt reglering av direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. Uppgifterna
omfattas dessutom av absolut sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen kan visserligen brytas för
forskningsändamål, men då krävs i de flesta fall ett godkännande av
studien av en etikprövningsnämnd enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Uppgifterna får enligt
21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen inte lämnas ut om det
kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgifterna behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen (personuppgiftslagen).
Vad gäller kravet på proportionalitet och förenlighet med det
väsentliga innehållet i rätten till dataskydd får det, på samma sätt
som när det gäller undantag med stöd av artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen (viktigt allmänt intresse), förutsättas att regeringen gjort en avvägning mellan behovet av olika hälsodataregister
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och intrånget i den personliga integriteten innan beslut fattades om
att utfärda förordningar om de olika registren.
De krav på åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter
och friheter som dataskyddsförordningen ställer får därmed anses
uppfyllda.
Eftersom känsliga personuppgifter får behandlas under samma
förutsättningar som andra personuppgifter, påverkar det inte regleringen av hälsodataregistren att det, som anges i avsnitt 9.11.6,
har tillkommit nya kategorier av känsliga personuppgifter.
Sammantaget konstaterar utredningen att bestämmelserna i lagen
om hälsodataregister och anknytande förordningar om vilka personuppgifter som får behandlas i registren inte behöver ändras.
11.6.7

Rätten att invända mot behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: Möjligheten att invända mot att personuppgifter som behandlas i register hos Socialstyrelsen över
läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län är förenlig
med dataskyddsförordningen. Någon ändring bör därför inte
göras i 5 § förordningen om register hos Socialstyrelsen över
läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län.
I 5 § förordningen om register hos Socialstyrelsen över läkemedel
som lämnats ut från apotek i Jämtlands län anges att personuppgifter inte får behandlas i registret om den registrerade motsätter
sig det. Om den enskilde motsätter sig behandlingen av personuppgifter sedan den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur registret
så snart som möjligt.
Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att invända mot behandling av personuppgifter när det rör sig om sådan
behandling som bedömts nödvändig för att utföra en arbetsuppgift
av allmänt intresse (se vidare avsnitt 9.15.1). Den personuppgiftsansvarige får då inte längre behandla personuppgifterna såvida
denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen
som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av
rättsliga anspråk. I det här fallet har regeringen ansett att den registrerades intressen väger tyngre än Socialstyrelsens intresse av att
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samla in uppgifter till ett register. Ett sådant ställningstagande är
fullt förenligt med dataskyddsförordningen och begränsar bara vad
en myndighet får göra. Bestämmelsen i 5 § förordningen om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i
Jämtlands län behöver därmed inte ändras.
11.6.8

Säkerhetsåtgärder

Utredningens bedömning: Någon ändring av bestämmelserna
om begränsningar och krav på behandling av personuppgifter i
5 och 7–9 §§ lagen om hälsodataregister behövs inte med anledning av dataskyddsförordningen.
Bestämmelserna i 5 och 7–9 §§ lagen om hälsodataregister, som
anger när personuppgifter får hämtas till registret genom samkörning, vilka uppgifter som får användas som sökbegrepp och vad
som gäller i fråga om direktåtkomst och utlämnande på medium för
automatiserad behandling, är att anse som uttryck för dataskyddsförordningens princip om uppgiftsminimering och som säkerhetsåtgärder/skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Sådana begränsningar och krav för myndigheter behöver inte, i enlighet med
vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.16.2, ändras med anledning
av dataskyddsförordningen. Bestämmelserna får också anses vara
sådana mer specifika, eller särskilda, bestämmelser som det enligt
artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen är tillåtet att ha i nationell rätt för att reglera behandling som grundar sig på en rättslig
förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 c
och e i dataskyddsförordningen.
11.6.9

Uppgiftsskyldighet

Utredningens bedömning: Bestämmelserna om uppgiftsskyldigheter i lagen om hälsodataregister och de tillhörande förordningarna behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
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Enligt 6 § lagen om hälsodataregister ska den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården lämna uppgifter till ett hälsodataregister för de ändamål som anges i 3 § samma lag. I 12 § 5
samma lag bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om
uppgiftsskyldighet enligt 6 §. Sådana föreskrifter om uppgiftsskyldighet finns i 6 § förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen,
6 § förordningen om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen, 6 § förordningen om cancerregister hos Socialstyrelsen, 5 §
förordningen om register hos Socialstyrelsen över insatser inom
den kommunala hälso- och sjukvården och 5 § förordningen om
tandhälsoregister hos Socialstyrelsen. I anslutning till uppgiftsskyldigheterna bemyndigas också Socialstyrelsen att utfärda föreskrifter
om hur uppgiftsskyldigheten ska fullgöras.
Uppgiftsskyldigheter är, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.21, lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen
som enligt dataskyddsdirektivet och bör inte ändras med anledning
av dataskyddsförordningen. Det ankommer inte på utredningen att
bedöma om viss reglering är förenlig med regeringsformen10. När
uppgiftsskyldigheten fullgörs måste dock den personuppgiftsansvarige beakta den reglering om dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
på detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras.
Bemyndigandena i de nu berörda bestämmelserna kan därmed behållas.
11.6.10 Upplysningsbestämmelse
Utredningens bedömning: Upplysningsbestämmelsen i 10 § lagen
om hälsodataregister påverkas inte av dataskyddsförordningen.
I 10 § lagen om hälsodataregister lämnas en upplysning om att det i
offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om
begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter. Bestämmelsen
påverkas inte av dataskyddsförordningens bestämmelser.
10

Jämför SOU 2014:45 s. 244.
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11.6.11 Rättelse och skadestånd
Utredningens förslag: Bestämmelserna i 11 § lagen om hälsodataregister och i 6 § förordningen om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län,
som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse
och skadestånd, upphävs.
Bestämmelser med hänvisningar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd bör, i enlighet med de slutsatser
utredningen drar i avsnitt 9.15.1 och 9.19.1, upphävas.
11.6.12 Information som ska lämnas självmant
Utredningens förslag: Krav på information till registrerade i förordningarna om hälsodataregister som motsvarar krav som finns
i dataskyddsförordningen tas bort. Krav som innebär att fler
upplysningar ska lämnas än vad som följer av dataskyddsförordningen behålls. Bestämmelserna kompletteras med en upplysning om att information även ska lämnas enligt dataskyddsförordningen.
I de olika förordningarna om hälsodataregister finns genomgående
bestämmelser om vilken information Socialstyrelsen ska lämna till
den registrerade och till allmänheten. Det rör sig om 7 § förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen, 7 § förordningen om
medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen, 7 § förordningen
om cancerregister hos Socialstyrelsen, 6 § förordningen om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen, 6 § förordningen om register hos
Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården, 6 § förordningen om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen
och 7 § förordningen om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län. Bestämmelserna
är preciseringar av 25 § första stycket c personuppgiftslagen.
I avsnitt 9.15.1 finns en redogörelse för dataskyddsförordningens reglering av den personuppgiftsansvariges skyldighet att lämna
information till den registrerade. Den information Socialstyrelsen
ska lämna till den registrerade enligt förordningarna om hälsodata506
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register är i huvudsak densamma som den personuppgiftsansvarige
ska lämna enligt dataskyddsförordningen. Informationsskyldigheten
i förordningarna om hälsodataregister innebär dock att ett antal
upplysningar som inte omfattas av dataskyddsförordningens reglering ska lämnas, nämligen innebörden och omfattningen av det
sekretess- och säkerhetsskydd som gäller för registret samt information om vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst
och utlämnande på medium för automatiserad behandling. Det finns
också ett antal krav på upplysningar i dataskyddsförordningen som
inte anges i förordningarna om hälsodataregister.
De bestämmelser i förordningarna om hälsodataregister som
föreskriver att mer information än vad som krävs enligt dataskyddsförordningen ska lämnas, kan i enlighet med utredningens
ställningstagande i avsnitt 9.15.1 behållas, eftersom den personuppgiftsansvarige, Socialstyrelsen, är en myndighet. Det har inte
framkommit att det skulle innebära några beaktansvärda svårigheter för personuppgiftsansvariga att uppfylla de fåtaliga nyheter
som dataskyddsförordningen innebär när det gäller den information
som ska lämnas till den registrerade. Det finns därför som anges i
avsnitt 9.15.2 inte anledning att överväga en begränsning av de
registrerades nya rättigheter.
Slutsatsen blir därför att Socialstyrelsen ska lämna den information som följer av dataskyddsförordningen och den ytterligare information som ska lämnas enligt förordningarna om hälsodataregister. Detta bör regleras genom en bestämmelse i respektive förordning som kompletterar och hänvisar till dataskyddsförordningens reglering på det sätt som anges i avsnitt 9.15.1. De krav som
innebär att informationen ska innehålla sådana upplysningar som
även följer av dataskyddsförordningens bestämmelser om information bör tas bort.
Bestämmelsen om information som ska lämnas till allmänheten
påverkas inte av dataskyddsförordningen.
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11.7

Lagen (2012:453) om register över nationella
vaccinationsprogram

11.7.1

Lagens tillämpningsområde

Utredningens bedömning: Inga förändringar krävs av tillämpningsområdet enligt 1 och 2 §§ lagen om register över nationella
vaccinationsprogram.
I avsnitt 9.5 har utredningen konstaterat att bestämmelser i registerförfattningar om på vilken verksamhet, vilka typer av behandlingar
och vilka uppgifter författningen ska tillämpas inte i sig påverkas av
dataskyddsförordningen och därför inte bör ändras. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ lagen om register över nationella vaccinationsprogram bör därmed inte ändras med anledning av att dataskyddsförordningen börjar tillämpas.
11.7.2

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 3 § lagen om register
över nationella vaccinationsprogram ska innehålla en upplysning
om att lagen kompletterar dataskyddsförordningen.
Det ska också anges att dataskyddslagen gäller, om inte annat
följer av lagen om register över nationella vaccinationsprogram
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den.
Bestämmelsen i 3 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas på det
sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
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Rätten att invända mot behandling av personuppgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 4 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram kan och bör även fortsättningsvis innehålla en begränsning av den registrerades rätt
att invända mot behandling av personuppgifter som rör honom
eller henne.
Enligt 4 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram får
behandling av personuppgifter som är tillåten enligt samma lag
utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.
Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att invända mot behandling av personuppgifter; detta under förutsättning att det rör sig om sådan behandling som bedömts nödvändig
för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (se vidare avsnitt 9.15.1). Behandling av personuppgifter för de ändamål som
anges i lagen om register över nationella vaccinationsprogram grundar
sig huvudsakligen på arbetsuppgifter av allmänt intresse (se avsnitt 11.7.5 nedan). Bestämmelsen i 4 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram utgör alltså en begränsning av rätten att
göra invändningar enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen.
En sådan bestämmelse förutsätter, i enlighet med vad som framgår av avsnitt 9.15.2, att de villkor för en begränsning av den
registrerades rättigheter som anges i artikel 23 i dataskyddsförordningen är uppfyllda. Vilka villkoren är framgår av det avsnittet. Ett
av kraven är att bestämmelsen utgör en åtgärd i syfte att säkerställa
något av de mål som anges i artikel 23.1 i dataskyddsförordningen.
Ett av dessa mål, punkten e, gäller ”andra av unionens eller en
medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt ett
av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet”. I avsnitt 9.8.2 har utredningen konstaterat att bedrivande av verksamhet inom bl.a. hälso- och sjukvård, är
ett sådant allmänt intresse som avses i artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen. Nationella vaccinationsregistret möjliggör bl.a. en heltäckande och kvalitetssäker nationell övervakning av vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar, snabbare återkoppling och åtgärder i områden med låg vaccinationstäckning och
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högkvalitativ epidemiologisk forskning. Detta får anses vara sådana
viktiga mål av generellt allmänt intresse för folkhälsan som avses i
artikel 23.1 i dataskyddsförordningen.
En ytterligare förutsättning för att en begränsning ska få göras
enligt artikel 23.1 i dataskyddsförordningen är att den utgör en
nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i
syfte att säkerställa det aktuella intresset. En möjlighet att invända
mot behandling av personuppgifter skulle motverka hela syftet med
registret. Begränsningen får därför anses nödvändig och proportionell och kan inte heller anses strida mot andemeningen i de
grundläggande rättigheterna och friheterna.
De specifika bestämmelser som krävs enligt artikel 23.2 i dataskyddsförordningen, om bl.a. olika skyddsåtgärder för personuppgifterna, finns i övrigt i lagen om register över nationella vaccinationsprogram.
Utredningen bedömer därmed att 4 § lagen om register över
nationella vaccinationsprogram även fortsättningsvis kan innehålla
en begränsning av den registrerades rätt att invända mot behandling
av personuppgifter som rör honom eller henne.
11.7.4

Personuppgiftsansvar

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om personuppgiftsansvar i 5 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram kan och bör behållas.
Utredningen har i avsnitt 9.7 konstaterat att bestämmelser i registerförfattningar om vem som är personuppgiftsansvarig kan och bör
behållas.
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Ändamål och grund för behandling av personuppgifter

Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagens
bestämmelse om finalitetsprincipen i 6 § andra stycket andra
meningen lagen om register över nationella vaccinationsprogram
tas bort. I stället hänvisas till artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen som ger uttryck för finalitetsprincipen.
Utredningens bedömning: Ändamålen i 6 § lagen om register
över nationella vaccinationsprogram uppfyller de krav som gäller
enligt dataskyddsförordningen och bör inte ändras.
Av 6 § första stycket lagen om register över nationella vaccinationsprogram framgår att personuppgifter får behandlas för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring
av nationella vaccinationsprogram, samt forskning och epidemiologiska undersökningar. Behandling av personuppgifter för dessa
ändamål grundar sig på en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.
Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 6 §
första stycket lagen om register över nationella vaccinationsprogram
får enligt andra stycket också behandlas för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.
Uppgiftsutlämnande utgör huvudsakligen en arbetsuppgift av allmänt intresse, men skulle även kunna utgöra en rättslig förpliktelse
enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen, om uppgiftsutlämnandet
grundar sig på en uppgiftsskyldighet.
Någon ytterligare analys av vilket stöd ändamålen har i dataskyddsförordningen krävs inte, som utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1. Bestämmelserna i lagen om register över nationella
vaccinationsprogram uppfyller, i enlighet med vad som anges i samma
avsnitt, de krav på den rättsliga grunden som ställs i artikel 6.3
i dataskyddsförordningen. Behandling av personuppgifter för de i
6 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram angivna
ändamålen är därmed förenlig med dataskyddsförordningen.
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Finalitetsprincipen
I 6 § andra stycket lagen om register över nationella vaccinationsprogram anges också att 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (finalitetsprincipen) gäller. Hänvisningen syftar till
att klargöra att personuppgifter som redan finns i verksamheten får
behandlas för andra ändamål än dem för vilka de har samlats in
under förutsättning att de nya ändamålen inte är oförenliga med de
ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Hänvisningen innebär
vidare att behandling av personuppgifter för historiska, statistiska
eller vetenskapliga ändamål inte ska anses som oförenlig med de
ändamål för vilka uppgifterna samlades in.
Eftersom personuppgiftslagen kommer att upphävas, måste hänvisningen till bestämmelsen om finalitetsprincipen i den lagen ändras.
Det bör ske i enlighet med vad som redovisas i avsnitt 9.10.3.
11.7.6

Personuppgifter som får behandlas

Utredningens bedömning: Uppräkningen i 7 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram av vilka personuppgifter
som får behandlas i registret kan och bör behållas.

Begränsning av vilka personuppgifter som får behandlas
I 7 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram anges
vilka personuppgifter som får behandlas i registret. Bestämmelsen
kan sägas utgöra en precisering av principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen som anger att
uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i
förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Överväganden
kring vilka uppgifter som behöver behandlas i registret har gjorts
vid tidigare lagstiftningsarbeten och behöver inte göras på nytt.
Medlemsstaterna tillåts som redan framgått att införa sådana preciseringar i den nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i
dataskyddsförordningen eller därför att de begränsar en myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter. Bestämmelsen
kan och bör därför behållas.
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Känsliga personuppgifter
En del av uppgifterna i registret har bedömts vara känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen.11
Bestämmelser i registerförfattningar som tillåter behandling av
känsliga personuppgifter med stöd av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet är i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.11.3
förenliga med artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen och kan och
bör behållas. Det är troligt att behandlingen i vaccinationsregistret
tillåtits med stöd av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet, eftersom den
behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, och inte med
stöd av artikel 8.3 i dataskyddsdirektivet om bl.a. förebyggande
hälso- och sjukvård. I artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen har det
dock, som anges i avsnitt 9.11.5, tillkommit ett nytt undantag från
förbudet att behandla känsliga personuppgifter som avser folkhälsoområdet. Som framgår av det avsnittet är behovet av att säkerställa ett skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan
eller säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för vård och
läkemedel eller medicintekniska produkter exempel på skäl som
motiverar behandling av känsliga personuppgifter med stöd av artikeln. Skälen överensstämmer med de ändamål som framgår av 6 §
lagen om register över nationella vaccinationsprogram och undantaget i artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen bedöms därför relevant
att tillämpa.
Folkhälsomyndighetens verksamhet med det nationella vaccinationsregistret omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Den regleringen tillsammans med
bestämmelserna i lagen om register över nationella vaccinationsprogram är enligt utredningens bedömning tillräcklig för att tillgodose kravet på skyddsåtgärder i artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen. Registret förs på grundval av nationell lagstiftning vilket
också är ett krav enligt den artikeln.
Eftersom känsliga personuppgifter får behandlas under samma
förutsättningar som andra personuppgifter, påverkar det inte den
nu aktuella regleringen att det, som anges i avsnitt 9.11.6, har tillkommit nya kategorier av känsliga personuppgifter.

11

Prop. 2011/12:123 s. 67.
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Behandlingen av känsliga personuppgifter i registret över nationella vaccinationsprogram kan således fortsättningsvis ske i samma
omfattning som tidigare.
Personnummer
Registret innehåller även uppgift om personnummer. Som anges i
avsnitt 9.13 finns det inga hinder mot att i lagen om register över
nationella vaccinationsprogram ange att personnummer ska behandlas
i det aktuella registret.
11.7.7

Uppgiftsskyldighet

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 8 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram behöver inte ändras med
anledning av dataskyddsförordningen.
Enligt 8 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram
ska den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen lämna uppgifter till vaccinationsregistret. I enlighet med vad som anges i avsnitt 9.21 är det utredningens bedömning att bestämmelser om
uppgiftsskyldighet är lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen
som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelsen behöver således inte
ändras med anledning av dataskyddsförordningen. När uppgiftsskyldigheten fullgörs måste dock den personuppgiftsansvarige beakta den reglering om dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
11.7.8

Säkerhetsåtgärder

Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 9 och 10 §§ lagen
om register över nationella vaccinationsprogram behöver inte
ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
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Bestämmelserna om behörighetstilldelning i 9 § och utlämnande på
medium för automatiserad databehandling i 10 § lagen om register
över nationella vaccinationsprogram utgör sådana säkerhetsåtgärder
som avses i avsnitt 9.16.2. Bestämmelser om krav på säkerhetsåtgärder för myndigheter behöver inte, i enlighet med vad utredningen
konstaterat i det avsnittet, ändras med anledning av dataskyddsförordningen. Bestämmelserna får också anses vara sådana mer
specifika, eller särskilda, bestämmelser som det enligt artikel 6.2
och 6.3 i dataskyddsförordningen är tillåtet att ha i nationell rätt
för att reglera behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse
eller en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 c och e i
dataskyddsförordningen.
I 9 § andra stycket lagen om register över nationella vaccinationsprogram bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter i registret. Eftersom det är förenligt med dataskyddsförordningen att meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder och dataskyddsförordningen inte
hindrar att föreskriftsrätten delegeras, kan bemyndigandet kvarstå
oförändrat.
Bestämmelserna i 9 och 10 §§ lagen om register över nationella
vaccinationsprogram behöver således inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen.
11.7.9

Upplysningsbestämmelse

Utredningens bedömning: Hänvisningen till offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) i 11 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram påverkas inte av dataskyddsförordningen.
I 11 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram finns
en upplysning om att det finns bestämmelser om begränsningar i
rätten att lämna ut personuppgifter i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Upplysningen är relevant även när dataskyddsförordningen börjar tillämpas och bestämmelsen behöver därför
inte ändras.
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11.7.10 Rättelse och skadestånd
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 12 § lagen om register
över nationella vaccinationsprogram, som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd, upphävs.
Enligt 12 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram
ska personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd
gälla vid behandling av personuppgifter enligt lagen om register
över nationella vaccinationsprogram eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Bestämmelsen bör, i enlighet med de
slutsatser utredningen drar i avsnitt 9.15.1 och 9.19.1, upphävas.
11.7.11 Information som ska lämnas självmant
Utredningens förslag: Krav på information till registrerade i
13 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram som
motsvarar krav som finns i dataskyddsförordningen tas bort.
Krav som innebär att fler upplysningar ska lämnas än vad som
följer av dataskyddsförordningen behålls. Hänvisningen till bestämmelsen om skadestånd i lagen om register över nationella
vaccinationsprogram ersätts med en hänvisning till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Bestämmelserna kompletteras med en upplysning om att information även ska lämnas enligt dataskyddsförordningen.
Av 13 § lagen om register över nationella vaccinationsprogram
framgår vilken information Folkhälsomyndigheten ska lämna till
den enskilde. Bestämmelsen preciserar bestämmelserna om information i personuppgiftslagen. I övrigt gäller alltså personuppgiftslagens bestämmelser i 23–27 §§ även vid behandling av personuppgifter i registret över hälso- och sjukvårdspersonal.
Utredningen har i avsnitt 9.15.1 redogjort för dataskyddsförordningens bestämmelser om den personuppgiftsansvariges skyldighet att lämna information till den registrerade. Informationsskyldigheten enligt dataskyddsförordningen innefattar flera av de
upplysningar som anges i 13 § lagen om register över nationella
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vaccinationsprogram. Det finns dock vissa upplysningar som inte
omfattas av skyldigheten att lämna information enligt dataskyddsförordningen. Det rör sig om upplysningar om uppgiftsskyldighet
som kan följa av lag eller förordning, de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen,
rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med
denna lag och vad som gäller i fråga om sökbegrepp. Att den registrerade ska få upplysning om att registreringen inte är frivillig
framgår enbart av artikel 13 i dataskyddsförordningen, dvs. det
gäller endast när uppgifterna samlas in från den registrerade. Enligt
dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige även lämna
viss information som inte anges i lagen om register över nationella
vaccinationsprogram.
Utredningen har i avsnitt 9.15.1 konstaterat att bestämmelser i
registerförfattningar som anger att information till registrerade ska
lämnas utöver vad som följer av dataskyddsförordningen kan och
bör behållas.
Att uppfylla dataskyddsförordningens nya krav på information
som ska lämnas kan inte anses särskilt betungande för den personuppgiftsansvarige. Det finns därför, enligt den bedömning utredningen gjort i avsnitt 9.15.2, inte skäl att överväga en begränsning
av den registrerades rätt till information.
Den personuppgiftsansvarige bör följaktligen lämna både den
information som följer av dataskyddsförordningen och av lagen om
register över nationella vaccinationsprogram. Bestämmelsen i 13 §
lagen om register över nationella vaccinationsprogram bör, på det
sätt som anges i avsnitt 9.15.1, komplettera och hänvisa till reglerna
om information i dataskyddsförordningen. Hänvisningen till bestämmelsen om skadestånd, som utredningen i avsnitt 11.7.10 föreslår
ska upphävas, bör ersättas med en hänvisning till bestämmelserna
om skadestånd i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Hänvisningen till dataskyddsförordningen bör vara av dynamisk karaktär, dvs. avse vid var tid gällande lydelse av bestämmelsen, eftersom
dataskyddsförordningen är direkt tillämplig. De krav som innebär
att informationen ska innehålla sådana upplysningar som även följer
av dataskyddsförordningens bestämmelser om information bör tas
bort.
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Förordningen (1992:62) om bevarande
av registret rörande vissa alkoholbrott m.m.

Utredningens bedömning: Registret rörande vissa alkoholbrott
kan även fortsättningsvis bevaras hos Riksarkivet med hänsyn
till forskningens behov.
Av förordningen (1992:62) om bevarande av registret rörande vissa
alkoholbrott m.m. framgår att regeringen föreskrivit att registret
enligt den upphävda förordningen (1955:513) om register rörande
vissa alkoholbrott m.m. med hänsyn till forskningens behov ska
bevaras hos riksarkivet.
Utredningen har i avsnitt 9.17.2 konstaterat att bestämmelser
om bevarande för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål
inte behöver ändras i sak under förutsättning att den ursprungliga
behandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen.
Registret rörande vissa alkoholbrott m.m. har inte tillförts några
nya uppgifter sedan innan dataskyddsdirektivet trädde i kraft. Registret har således – sett utifrån europeisk dataskyddslagstiftning –
aldrig förts för något annat syfte än ett forskningssyfte. Innan dess
fördes registret för behov inom allmän verksamhet.12 Den ursprungliga behandlingen av personuppgifter i registret får därmed
anses ha grundat sig på en arbetsuppgift av allmänt intresse.

12

Utdrag ur SOU 1974:90 s. 200 f: ”Kontrollstyrelsen (riksskatteverket) har sedan 1923 fört
fortlöpande statistik över avdömda fylleriförseelser och sedan 1932 fört ett särskilt register
över alla personer som blivit dömda för fylleri. Detta register utgör stommen i det år 1940
inrättade s.k. särskilda straffregistret, som förs av riksskatteverket. Bestämmelser om detta
register har upptagits i tre författningar, nämligen kungörelsen 1955:513 om särskilt straffregister rörande fylleri och vissa andra brott, kungörelsen 1955:512 om skyldighet att meddela vissa uppgifter till riksskatteverket samt kungörelsen 1961:186 om skyldighet att inhämta utdrag av det hos kontrollstyrelsen (numera riksskatteverket) förda straffregistret.
I sammanhanget bör även beaktas kungörelsen 1971:316 om utlämnande för forskningsändamål av uppgifter om brott m.m. Såväl domare och åklagare som tjänstemän inom
nykterhetsvården har i sin verksamhet ofta anledning att inhämta uppgifter från registret.
Det särskilda straffregistret har dessutom betydelse som underlag för bedömningar av
nykterhetstillståndets utveckling eller som källa för alkoholforskning och utredningsverksamhet på det alkoholpolitiska området. Det särskilda straffregistret innehåller såvitt
gäller fylleriet uppgifter endast om dem som genom dom eller godkänt straff – eller
ordningsföreläggande befunnits skyldiga till fylleri.”
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Även om det föreskrivna bevarandet hos Riksarkivet skulle innebära sådan behandling som avses i dataskyddsförordningen, kan
förordningen om bevarande av registret rörande vissa alkoholbrott
m.m. således behållas.
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12.1

Lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m. och förordningen (2002:746)
om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

12.1.1

Inledning

I lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. och den tillhörande förordningen finns det bestämmelser om hur humanbiologiskt
material ska få samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål.
Med biobank avses enligt definitionen i 1 kap. 2 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. biologiskt material från en eller
flera människor (vävnadsprov) som samlas och bevaras tills vidare
eller för en bestämd tid och vars ursprung kan härledas till den eller
de människor från vilka materialet härrör. Personuppgifter som förvaras i patientjournaler eller register i anslutning till vävnadsproverna omfattas alltså inte av begreppet biobank. De vävnadsprover
som förvaras i biobanken är märkta med ett identifieringsnummer.
Identifieringsnumret kan i sin tur kopplas till de personuppgifter
som finns i patientjournaler och register i anslutning till biobanken.
Definitionen av biobank innebär, enligt den bedömning som gjordes
vid lagens tillkomst, att en biobank med material från levande
personer är att anse som personuppgifter. Förvaringen av vävnadsproverna i en biobank har däremot inte ansetts utgöra en sådan helt
eller delvis automatiserad behandling som omfattas av dataskyddsregleringen även om behandlingen av personuppgifter i journaler
och register är automatiserad. Detta eftersom den automatiserade
behandlingen endast anses hänförlig till själva registret och inte till
biobanken. Vävnadsproverna i en biobank är endast sökbara på ett
kriterium, identifieringsnumret. Biobanken anses därför inte heller
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utgöra sådana personuppgifter som ingår i eller är avsedda att ingå i
en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier, eftersom
det krävs mer än en sökingång för att omfattas av dataskyddsregleringen.1 Det innebär att varken personuppgiftslagen eller dataskyddsförordningen är tillämplig på själva biobanken. Såväl personuppgiftslagen som dataskyddsförordningen är däremot tillämplig på automatiserad behandling i patientjournaler eller register som finns
i anslutning till biobanken.
Regeringen har uttalat att hanteringen av vävnadsprover i en
biobank ändå är så integritetskänslig att den i allt väsentligt bör
uppfylla krav på integritetsskydd motsvarande de i dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. Det ingår inte i utredningens
uppdrag att se över de bestämmelser som inte berör sådan behandling av personuppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen.
Utredningen om regleringen av biobanker har i uppdrag att göra en
översyn av lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. i sin
helhet.2
Förutom reglering av biobanker innehåller lagen om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m. och den tillhörande förordningen vissa
bestämmelser om behandling av personuppgifter, nämligen bestämmelser om vissa register som ska föras, patientjournaler, rättelse,
skadestånd, uppgiftsskyldighet, tillsynsmyndighet och överklagande.
I detta avsnitt analyseras om de bestämmelser som berör behandling av personuppgifter behöver ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
12.1.2

Register över biobanker

Skyldighet att föra register
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om skyldighet att föra
register i 2 kap. 6 § första stycket första meningen lagen om
biobanker i hälso- och sjukvården m.m. kan behållas.

1
2

Prop. 2001/02:44 s. 31–32.
S 2016:04, dir. 2016:41, delbetänkande SOU 2017:40.
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Inspektionen för vård och omsorg ska enligt 2 kap. 6 § första
stycket första meningen lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. föra ett automatiserat register över biobanker.
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att föreskriva att någon ska föra ett visst register. Behandlingen av personuppgifter i registret måste dock vara förenlig med dataskyddsförordningens bestämmelser.
Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om ändamål i 2 kap.
6 § första stycket andra meningen lagen om biobanker i hälsooch sjukvården m.m. kan behållas.
Registret över biobanker ska enligt 2 kap. 6 § första stycket andra
meningen lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. användas för tillsyn, i forskningen och för framställning av statistik.
I avsnitt 9.10.1 har utredningen konstaterat att behandling av
personuppgifter för ändamål som anges i registerförfattningar
redan i tidigare lagstiftningsarbeten måste bedömts ha stöd i de
rättsliga grunder som anges i artikel 7 i dataskyddsdirektivet. Ändamålen har, förutom eventuella ändamål som stödjer sig på intresseavvägningar vid myndigheters behandling, motsvarande stöd i
artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. Skyldigheten att föra det aktuella registret är en rättslig förpliktelse. Ändamålen grundar sig på
den rättsliga förpliktelsen att föra registret och har således stöd i
artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
Bestämmelserna uppfyller, i enlighet med vad som anges i avsnitt 9.10.1, de krav på den rättsliga grunden som ställs i artikel 6.3
i dataskyddsförordningen och kan därmed behållas.
Personuppgifter som får behandlas
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om registrets innehåll i 2 kap. 6 § andra stycket lagen om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m. och 3 § andra stycket förordningen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. kan och bör behållas.
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I 2 kap. 6 § andra stycket lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. anges att registret ska innehålla de uppgifter som en anmälan om inrättande av en biobank ska innehålla, nämligen ändamålet med biobanken, var biobanken ska förvaras, vem som ska
ansvara för biobanken och vilken omfattning biobanken avses få.
Registret får inte innehålla uppgifter om enskilda från vilka prov
tagits. Av 3 § andra stycket förordningen om biobanker i hälsooch sjukvården framgår att registret även ska innehålla vissa uppgifter om huvudmannen för biobanken och den som ansvarar för
biobanken. Registret ska därutöver innehålla uppgift om vissa beslut
av Inspektionen för vård och omsorg och uppgift om när material
ur en biobank har lämnats ut.
En precisering av vilka personuppgifter som får behandlas i ett
register är förenlig med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen. Principen innebär att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Utredningen utgår
från de överväganden kring vilka uppgifter som behöver behandlas i
registret som har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten. Medlemsstaterna tillåts som redan framgått att införa preciseringar i den
nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen eller därför att de begränsar en myndighets möjligheter
till behandling av personuppgifter. Bestämmelserna i 2 kap. 6 §
andra stycket lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. och
3 § andra stycket förordningen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. kan alltså behållas.
Eftersom uppgifter om de enskilda från vilka prov har tagits inte
får behandlas i registret, ska det inte finnas några känsliga personuppgifter där. Det finns därför inte någon anledning att ta ställning
till om det är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter i registret.
Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om personuppgiftsansvar i
2 kap. 6 § tredje stycket lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
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Som framgått av avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om personuppgiftsansvar i registerförfattningar inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen. Utredningen gör samma bedömning när
det gäller bestämmelsen om personuppgiftsansvar i lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Bestämmelsen i 2 kap. 6 §
tredje stycket lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. kan
och bör därför behållas.
Direktåtkomst
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om direktåtkomst i
2 kap. 6 § fjärde stycket lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. samt 3 a § och 3 b § andra stycket förordningen om
biobanker i hälso- och sjukvården m.m. kan behållas.
Regeringen får enligt 2 kap. 6 § fjärde stycket lagen om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m. meddela föreskrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till uppgifterna i Inspektionen för
vård och omsorgs register. Av 3 a § förordningen om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m. framgår att Socialstyrelsen får medges
direktåtkomst till uppgifterna i registret om uppgifterna behövs
hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning,
uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier. Vidare anges i 3 b § andra stycket förordningen om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m. att Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna
i registret genom direktåtkomst.
Det finns, som anges i avsnitt 9.16.2, inte några bestämmelser
om hur och under vilka förutsättningar elektroniskt utlämnande av
behandlade personuppgifter får ske i dataskyddsförordningen.
Bestämmelserna om direktåtkomst kan, i enlighet med vad utredningen kommit fram till i det avsnittet, behållas. Dataskyddsförordningen hindrar inte heller att föreskrifter meddelas på detta
område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Även bemyndigandet kan därmed vara kvar.
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Uppgiftsskyldighet
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om uppgiftsskyldighet i 3 b § första stycket förordningen om biobanker i hälsooch sjukvården m.m. kan behållas.
I 3 b § första stycket förordningen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. finns det en bestämmelse som anger att Inspektionen
för vård och omsorg under vissa förutsättningar ska lämna uppgifter ur registret till Socialstyrelsen.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet är, enligt den bedömning
utredningen har gjort i avsnitt 9.21, lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelserna om
uppgiftsskyldighet påverkas alltså inte av dataskyddsförordningen.
Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten måste dock den personuppgiftsansvarige iaktta den reglering om dataskydd som finns i
bl.a. dataskyddsförordningen.
12.1.3

Skyldigheten att dokumentera i patientjournal

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om vilka uppgifter
som ska dokumenteras i en patientjournal i 3 kap. 7 § lagen om
biobanker i hälso- och sjukvården m.m. kan och bör behållas.
I 3 kap. 7 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. anges
att vissa uppgifter ska antecknas i provgivarens patientjournal.
Att på det sättet precisera vilka personuppgifter som ska behandlas i en patientjournal stämmer överens med principen om
uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen som
innebär att personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte
för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
Medlemsstaterna tillåts som redan nämnts att införa mer specifika
bestämmelser i den nationella lagstiftningen för sina myndigheter.
Det är också tillåtet att införa sådana bestämmelser för enskilda
under förutsättning att den aktuella behandlingen grundar sig på en
rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse eller
som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen.
526

SOU 2017:66

Författningar som bl.a. reglerar behandling av personuppgifter

Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. är enligt
1 kap. 3 § tillämplig på en biobank som inrättats i Sverige i en vårdgivares hälso- och sjukvårdsverksamhet, oavsett var materialet i
biobanken förvaras. Med hälso- och sjukvård avses enligt 1 kap. 2 §
verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
eller tandvårdslagen (1985:125). Lagen är också tillämplig på vävnadsprover från en vårdgivares biobank som har lämnats ut för att
förvaras och användas hos en annan vårdgivare, en enhet för forskning eller diagnostik, en offentlig forskningsinstitution, ett läkemedelsbolag eller en annan juridisk person och vilka även efter utlämnandet kan härledas till den eller de människor från vilka de härrör. Lagen gäller i tillämpliga delar även för vävnadsprover som tas
och samlas in för transplantationsändamål enligt lagen (1995:831)
om transplantation m.m. Patientdatalagen (2008:355) är enligt
1 kap. 1 § den lagen tillämplig vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I likhet med vad som
gäller enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården avses med
hälso- och sjukvård enligt 1 kap. 3 § patientdatalagen bl.a. verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Patientdatalagen gäller i vårdgivarens kärnverksamhet, dvs. då vårdgivaren
tillhandahåller hälso- och sjukvård åt patienter, såsom åtgärder för
att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador hos människor. I kärnverksamheten ingår även annan närliggande patientverksamhet som insemination, abort, sterilisering, omskärelse,
transplantationsingrepp på givare och blodgivning m.m. Behandling
av personuppgifter som sker vid forskning omfattas däremot inte
av patientdatalagens tillämpningsområde, om det inte är fråga om
en vårdgivares s.k. patientnära eller kliniska forskning som innefattar patientjournalföring eller annan dokumentation som hör till
vården.3 När det gäller den nu aktuella skyldigheten att anteckna
uppgifter i patientjournalen torde alltså patientdatalagen vara tillämplig på behandlingen av personuppgifter i patientjournalen oavsett i
vilket syfte vävnadsproverna hanteras. Att en del av patientens
kropp tagits bort för att förvaras i en biobank förefaller i vart fall
relevant att för hälso- och sjukvårdsändamål notera i patientens
journal, liksom andra kroppsliga ingrepp.
3

Prop. 2007/08:126 s. 222.

527

Författningar som bl.a. reglerar behandling av personuppgifter

SOU 2017:66

Utredningen har i avsnitt 10.1.7 gjort bedömningen att behandling av personuppgifter som sker i syfte att fullgöra skyldigheten
att föra patientjournal eller annan dokumentation är nödvändig för
att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Samma bedömning görs när det gäller dokumentationsskyldigheten enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvård m.m.
Eftersom behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden i
artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen, är det alltså tillåtet enligt
artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen att precisera vilka uppgifter som ska antecknas i journalen även för privata subjekt.
Utredningen utgår från de överväganden kring vilka uppgifter som
behöver antecknas i en patientjournal som har gjorts vid tidigare
lagstiftningsarbeten.
Skyldigheten att anteckna uppgifter i en patientjournal innebär
att känsliga personuppgifter som rör hälsa kan komma att behandlas där. Utredningen har i avsnitt 10.1.10 gjort bedömningen att
behandling av känsliga personuppgifter i den verksamhet som patientdatalagen omfattar kan ske med stöd av undantaget för hälso- och
sjukvård i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen. Samma bedömning
görs beträffande de nu aktuella uppgifterna. Utredningen har i avsnitt 10.1.10 föreslagit att en bestämmelse som påminner om kravet
på tystnadsplikt enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen tas in i
patientdatalagen. Någon sådan bestämmelse behöver därför inte tas
in i lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Bestämmelsen om vad som ska antecknas i patientjournalen kan och bör
därmed behållas.
12.1.4

Utlämnande av journalhandling

Utredningens förslag: Hänvisningen i 4 kap. 4 a § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. till personuppgiftslagen
ersätts med en hänvisning till dataskyddsförordningen och den
föreslagna forskningsdatalagen.
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om utlämnande av
journalhandling i 4 kap. 4 a § lagen om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m. kan behållas i övrigt. Bestämmelsen om prövning av utlämnandefrågan i 4 kap. 6 a § lagen om biobanker i
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hälso- och sjukvården m.m. påverkas inte av dataskyddsförordningen.

Skyldighet att lämna ut journalhandlingar
I 4 kap. lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. regleras
utlämnande av vävnadsprover ur en biobank. Vävnadsproverna ska
som huvudregel vara avidentifierade eller kodade när de lämnas ut.
I kapitlet regleras också utlämnande av journalhandlingar från enskilt bedriven vård. En journalhandling inom enskild hälso- och
sjukvård som rör en viss patient ska enligt 4 kap. 4 a § lagen om
biobanker i hälso- och sjukvården m.m. lämnas ut på begäran av
den som fått tillgång till kodat humanbiologiskt material från den
patienten, om patienten har lämnat samtycke. I bestämmelsen anges det också att i fråga om vissa känsliga personuppgifter finns
föreskrifter i personuppgiftslagen. Bestämmelsen innebär alltså en
skyldighet att under vissa förutsättningar lämna ut uppgifter.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet är, enligt den bedömning
utredningen har gjort i avsnitt 9.21, lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelser om
uppgiftsskyldighet behöver alltså inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen. Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten
måste dock den reglering om dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen beaktas.
En förutsättning för att uppgiftsskyldigheten ska inträda är att
patienten har lämnat samtycke. Krav på samtycke utgör, enligt den
bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.16.2, en form av
skyddsåtgärd. Bestämmelser om skyddsåtgärder är tillåtna för myndigheter. Eftersom behandlingen av personuppgifter i patientjournaler sker på grund av en rättslig förpliktelse, får bestämmelsen, i enlighet med vad som anges i samma avsnitt, anses tillåten
även för enskildas behandling såsom preciseringar enligt artikel 6.3
i dataskyddsförordningen. Kravet på samtycke är därmed förenligt
med dataskyddsförordningens reglering och kan behållas.
I 4 kap. 4 a § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
anges också, i en andra mening, att det i fråga om vissa känsliga
personuppgifter finns föreskrifter i personuppgiftslagen. Det som
avses med hänvisningen är enligt förarbetsuttalanden att om käns-
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liga personuppgifter ska lämnas ut krävs det enligt 15 § personuppgiftslagen att den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke
eller att behandlingen har godkänts av en forskningsetisk kommitté
enligt 19 § första stycket personuppgiftslagen.4 Syftet med hänvisningen till personuppgiftslagen verkar alltså vara att det samtycke
som avses i paragrafens första mening ska vara ”uttryckligt”, om
utlämnandet innebär att personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen och det inte finns ett forskningsetiskt godkännande.
Detta har tydligen avsetts gälla trots att personuppgiftslagen är
subsidiär i förhållande till uppgiftsskyldigheten enligt paragrafen.
Dataskyddsförordningen är däremot tvingande. Om ett utlämnande av känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
får ske bara med samtycke, ska det samtycket enligt artikel 9.2 a i
dataskyddsförordningen vara uttryckligt.
Eftersom personuppgiftslagen kommer att upphöra att gälla i
samband med att dataskyddsförordningen börjar tillämpas, kan inte
hänvisningen till den lagen vara kvar. Hänvisningen bör, när det
gäller kravet på uttryckligt samtycke, ändras till att avse dataskyddsförordningen. Hänvisningen bör vara dynamisk, dvs. avse
vid var tid gällande lydelse av bestämmelsen, eftersom artikel 9.2 a i
dataskyddsförordningen är direkt tillämplig.
En bestämmelse liknande den som finns i 19 § första stycket
personuppgiftslagen har föreslagits av Forskningsdatautredningen.
Av 11 § första stycket i förslaget till forskningsdatalag framgår att
känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 j i
dataskyddsförordningen om behandlingen är nödvändig för forskningsändamål och om behandlingen har godkänts enligt lagen
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.5
Bestämmelsen i 4 kap. 4 a § lagen om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m. bör därför innehålla en hänvisning även till den
lagen.

4
5

Prop. 2001/02:44 s. 51 och 87.
SOU 2017:50.
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Prövningen av frågan om utlämnande av journalhandlingar
Bestämmelsen om i vilken ordning en fråga om utlämnande av en
journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård ska prövas i 4 kap.
6 a § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. är inte en
bestämmelse om dataskydd. Någon prövning mot dataskyddsförordningen bedöms därför inte behöva göras när det gäller denna
bestämmelse.
12.1.5

Uppgiftsskyldighet

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om skyldighet att
lämna ut uppgifter i 4 kap. 11 § lagen om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m. kan behållas.
I 4 kap. 11 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
anges att en vårdgivare ska lämna personuppgifter för införande i
ett register som förvaras i anslutning till en biobank hos en annan
vårdgivare. Skyldigheten gäller endast om den registrerade, eller
annan som enligt lagen kan lämna samtycke i vissa situationer, har
informerats om och uttryckligen samtyckt till utlämnandet. Bestämmelsen innebär alltså en skyldighet att under vissa förutsättningar lämna ut uppgifter.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet är, enligt den bedömning
utredningen har gjort i avsnitt 9.21, lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelser om
uppgiftsskyldighet påverkas alltså inte av dataskyddsförordningen.
Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten måste dock den personuppgiftsansvarige iaktta den reglering om dataskydd som finns i
bl.a. dataskyddsförordningen.
En av förutsättningarna för att uppgiftsskyldigheten ska inträda
är att det lämnats ett uttryckligt samtycke. Krav på samtycke utgör,
enligt den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.16.2, en
form av skyddsåtgärd. Bestämmelser om skyddsåtgärder är tillåtna
för myndigheter. Eftersom bestämmelsen avser behandling av personuppgifter som sker på grund av en rättslig förpliktelse, får
bestämmelsen, i enlighet med vad som anges i det avsnittet, anses
tillåten även för enskildas behandling såsom en precisering enligt
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artikel 6.3 i dataskyddsförordningen. Kravet på samtycke är därmed förenligt med dataskyddsförordningens reglering och kan
behållas. Samtycket ska vara uttryckligt, vilket innebär att även
känsliga personuppgifter kan lämnas ut. Att samtycket ska föregås
av information om den aktuella behandlingen följer av definitionen
av samtycke i artikel 4 i dataskyddsförordningen.
I bestämmelsen anges att personuppgifterna ska införas i ett
register som förvaras i anslutning till en biobank hos en annan vårdgivare. För det fall ett sådant register förs helt eller delvis automatiserat eller utgör en sådan strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, och alltså omfattas av
dataskyddsförordningens tillämpningsområde, måste behandlingen
av personuppgifter i registret utföras i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser. Lagen innehåller inte någon reglering
av registret. Någon bedömning av ett sådant registers förenlighet
med dataskyddsförordningen görs därför inte av utredningen.
12.1.6

PKU-registret

Förande av PKU-registret
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om förande av PKU-registret
i 5 kap. 4 § första stycket lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Stockholms läns landsting får, enligt 5 kap. 4 § lagen om biobanker
i hälso- och sjukvården m.m. och 2 § förordningen om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m., med hjälp av automatiserad behandling
eller annan behandling av personuppgifter föra ett särskilt register
för screening av prover från nyfödda barn för vissa ämnesomsättningsrubbningar (PKU-registret).
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att föreskriva att någon får föra ett visst register. Behandlingen av personuppgifter i registret måste dock vara förenlig med dataskyddsförordningens bestämmelser.
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Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om personuppgiftsansvar i
5 kap. 4 § andra stycket lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Som framgått av avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om personuppgiftsansvar i registerförfattningar inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen. Utredningen gör samma bedömning när
det gäller bestämmelsen om personuppgiftsansvar i lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Bestämmelsen i 5 kap. 4 § andra
stycket lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. kan och
bör därmed behållas.
Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om ändamål i 5 kap.
5 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. kan behållas.
PKU-registret får enligt 5 kap. 5 § lagen om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m. användas endast för de ändamål som anges i 5 kap.
2 §. Det som avses är analyser och andra undersökningar för att
spåra och diagnostisera ämnesomsättningssjukdomar, retrospektiv
diagnostik av andra sjukdomar hos enskilda barn, epidemiologiska
undersökningar, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av
verksamheten samt klinisk forskning och utveckling. Registret får
även användas för framställning av statistik.
Behandling av personuppgifter för de ändamål som anges i lagen
om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. får anses nödvändig för
att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse och har därmed stöd
i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Någon ytterligare analys av
vilket stöd ändamålen har i dataskyddsförordningen krävs inte i
enlighet med vad som anges i avsnitt 9.10.1. Bestämmelserna uppfyller, i enlighet med vad som anges i samma avsnitt, de krav på den
rättsliga grunden som ställs i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen
och kan därmed behållas.
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Finalitetsprincipen är inte tillämplig
I bestämmelsen anges att PKU-registret endast får användas för vissa
angivna ändamål. Det innebär att finalitetsprincipen inte gäller. Det
är alltså inte tillåtet att behandla personuppgifter i registret för andra
ändamål än de som anges i bestämmelsen, även om dessa andra
ändamål inte är oförenliga med det ändamål för vilket uppgifterna
har samlats in.
Finalitetsprincipen finns uttryckt i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen. Där framgår bl.a. att personuppgifter inte får behandlas på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilka de
samlats in, vilket motsvarar vad som anges i artikel 6.1 b i dataskyddsdirektivet. Medlemsstaterna får, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.3, med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i
dataskyddsförordningen behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Det är också, som utredningen konstaterat i
avsnitt 9.2, tillåtet att begränsa myndigheters möjligheter till behandling och utöka deras skyldigheter. Begränsningen av tillåtna
ändamål är därmed förenlig med dataskyddsförordningen och kan
behållas.
Personuppgifter som får behandlas
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om registrets innehåll i 5 kap. 6 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården
m.m. kan och bör behållas.

Begränsning av vilka personuppgifter som får behandlas
I 5 kap. 6 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. anges
vilka uppgifter som får registreras i PKU-registret. Registret får
endast innehålla uppgifter om moderns namn, personnummer och
hemort, graviditetens längd, barnets födelsetid och kön samt vid
flerbörd, ordningstal, den enhet inom sjukvården som tagit provet,
diagnos, uppgifter om behandling av diagnostiserade sjukdomar
och samtycke från barnets vårdnadshavare.
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Som anges i avsnitt 9.13 kan och bör bestämmelser om behandling av personnummer behållas. När det i övrigt gäller den precisering av vilka personuppgifter som får behandlas i registret stämmer
denna väl överens med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen som innebär att uppgifterna ska
vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de
ändamål för vilka de behandlas. Utredningen utgår från de överväganden kring vilka uppgifter som behöver behandlas i registret som
har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten. Sådana preciseringar är
som redan nämnts tillåtna enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen eller därför att de begränsar en myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter.
Känsliga personuppgifter
I PKU-registret kan det alltså förekomma känsliga personuppgifter
om hälsa. Utredningen har ovan gjort bedömningen att behandlingen av personuppgifter i registret är tillåten, eftersom den är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse. Behandlingen av känsliga personuppgifter får också anses vara nödvändig
av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse enligt artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen och är alltså, i enlighet med vad som anges i
avsnitt 9.11.3, förenlig med dataskyddsförordningen.
För att ett undantag ska vara tillåtet med stöd av artikel 9.2 g i
dataskyddsförordningen krävs dock att regleringen omfattar bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa
den registrerades grundläggande rättigheter och intressen. Bestämmelser om tystnadsplikt kan enligt utredningens bedömning utgöra
sådana lämpliga skyddsåtgärder.6 De uppgifter som behandlas i
PKU-registret omfattas av bestämmelser om tystnadsplikt i 25 kap.
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den regleringen tillsammans med regleringen av registret i lagen om biobanker i hälsooch sjukvården m.m. är enligt utredningens bedömning tillräcklig
för att uppfylla kravet på skyddsåtgärder.
6

Se undantaget för behandling av känsliga personuppgifter på folkhälsoområdet i artikel 9.2 i
dataskyddsförordningen som anger tystnadsplikt som ett exempel på en lämplig och specifik
åtgärd för att skydda den registrerades rättigheter och friheter.
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Som anges i avsnitt 9.11.6 har några nya kategorier av känsliga
personuppgifter tillkommit i dataskyddsförordningen, nämligen
genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning. Eftersom
känsliga personuppgifter får behandlas under samma förutsättningar som andra personuppgifter inom den nu aktuella lagstiftningens tillämpningsområde, påverkar det inte regleringen att nya
kategorier av personuppgifter kommer att vara att bedöma som
känsliga enligt dataskyddsförordningen.
Sammanfattningsvis gör alltså utredningen bedömningen att
bestämmelsen i 5 kap. 6 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. kan och bör behållas.
Uppgiftsskyldighet
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om skyldighet att lämna
uppgifter i 5 kap. 7 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. kan behållas.
En vårdgivare är enligt 5 kap. 7 § lagen om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m. skyldig att lämna de uppgifter som anges i
5 kap. 6 § till PKU-registret när vävnadsprov har tagits på ett nyfött barn. En förutsättning för uppgiftsskyldigheten är att vårdnadshavaren har fått viss information om registreringen och uttryckligen samtyckt till utlämnandet.
Bestämmelsen innebär alltså en skyldighet att under vissa förutsättningar lämna ut uppgifter. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet
är, enligt den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.21, lika
tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet påverkas alltså inte av
dataskyddsförordningen. Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten
måste dock den personuppgiftsansvarige iaktta den reglering om
dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
En av förutsättningarna för att uppgiftsskyldigheten ska inträda
är att ett uttryckligt samtycke har lämnats. Krav på samtycke utgör,
enligt den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.16.2, en
form av skyddsåtgärd. Bestämmelser om skyddsåtgärder är tillåtna
för myndigheter. Eftersom bestämmelsen avser behandling av person-
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uppgifter som sker på grund av en rättslig förpliktelse, får bestämmelsen, i enlighet med vad som anges i det avsnittet, anses tillåten
även för enskildas behandling såsom en precisering enligt artikel 6.3
i dataskyddsförordningen. Kravet på samtycke är därmed förenligt
med dataskyddsförordningens reglering och kan behållas. Samtycket ska vara uttryckligt, vilket innebär att även känsliga personuppgifter kan lämnas ut. Att samtycket ska föregås av information
om den aktuella behandlingen följer av definitionen av samtycke i
artikel 4 i dataskyddsförordningen.
12.1.7

Rättelse och skadestånd

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 6 kap. 2 § tredje stycket
lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. som hänvisar
till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd upphävs.
Bestämmelsen i 6 kap. 2 § tredje stycket lagen om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m. innehåller en hänvisning till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd. Bestämmelsen bör, i enlighet med vad utredningen kommit fram till i avsnitt 9.15.1 och 9.19.1, upphävas.
12.1.8

Tillsyn

Utredningens förslag: Hänvisningen till tillsynsmyndigheten
enligt personuppgiftslagen i 6 kap. 3 § första stycket lagen om
biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ersätts med en hänvisning till dataskyddslagen.
I 6 kap. 3 § första stycket andra meningen lagen om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m. anges att den myndighet som är tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen utövar tillsyn över behandlingen av personuppgifter. Eftersom personuppgiftslagen
kommer att upphävas när dataskyddsförordningen börjar tillämpas,
behöver hänvisningen tas bort. I stället bör en hänvisning göras till
den myndighet som är tillsynsmyndighet enligt dataskyddslagen.
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Överklagande

Utredningens förslag: Bestämmelsen om överklagande av beslut om rättelse och avslag på ansökan om information i 6 kap.
7 § tredje stycket lagen om biobanker i hälso- och sjukvården
m.m. tas bort. I en ny paragraf, 6 kap. 7 a § hänvisas till den föreslagna dataskyddslagens bestämmelser om överklagande.
Utredningens bedömning: I övrigt kan bestämmelserna om överklagande behållas.
I 6 kap. 7 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården finns det
bestämmelser om överklagande.7 Bestämmelsen i första stycket
avser inte beslut som har samband med behandling av personuppgifter och kommer därför inte att beröras.
Av bestämmelsens andra stycke framgår att beslut av Inspektionen för vård och omsorg får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Inspektionen kan komma att fatta beslut som avser behandling av personuppgifter. En annan myndighets beslut om rättelse och avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen får enligt tredje stycket också överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs enligt fjärde stycket
vid överklagande till kammarrätten. Beslut som Inspektionen för
vård och omsorg eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt
lagen om biobanker i hälso- och sjukvården ska enligt femte stycket
gälla omedelbart om inte annat anges i beslutet.
Som anges i avsnitt 9.20 bör de föreslagna överklagandebestämmelserna i dataskyddslagen gälla även inom registerförfattningarnas
tillämpningsområde. Dataskyddslagens bestämmelser om överklagande bör alltså gälla även för de beslut om behandling av personuppgifter som meddelas av Inspektionen för vård och omsorg
som i dag omfattas av bestämmelsen i andra stycket. En sådan ordning innebär enligt utredningens bedömning inte någon materiell
ändring, eftersom även de föreslagna bestämmelserna i dataskyddslagen innebär att besluten ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol och att det krävs prövningstillstånd vid överklagande till
7
I SOU 2017:40 föreslås vissa ändringar av 6 kap. 7 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården träda i kraft den 1 juni 2018.
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kammarrätten. Bestämmelsen i tredje stycket bör därför, i enlighet
med utredningens bedömning i avsnitt 9.20, tas bort. I stället bör
en hänvisning till den föreslagna dataskyddslagen införas. Eftersom
dataskyddslagens överklagandebestämmelser alltså bör gälla även
för beslut som fattats av Inspektionen för vård och omsorg i frågor
om behandling av personuppgifter, måste bestämmelsen formuleras
så att alla myndigheters beslut omfattas. Av tydlighetsskäl bör bestämmelsen införas i en egen paragraf.
Bestämmelsen i femte stycket, som innebär att beslut som
Inspektionen för vård och omsorg meddelar enligt biobankslagen
ska gälla omedelbart, synes inte omfatta beslut om behandling av
personuppgifter. De beslut om behandling av personuppgifter som
Inspektionen för vård och omsorg meddelar och som kan överklagas
i dag torde vara fattade enligt personuppgiftslagens bestämmelser.
Bestämmelsen i femte stycket kan därför vara kvar oförändrad.
Övriga bestämmelser om överklagande påverkas inte av dataskyddsförordningen och kan därför behållas.

12.2

Lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

12.2.1

Inledning

Lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. innehåller bestämmelser om begränsningar i användningen av viss bioteknik som
utvecklats för medicinska ändamål såsom bestämmelser om genetiska
undersökningar, genetisk information, genterapi, fosterdiagnostik,
insemination och befruktning utanför kroppen. Lagen innehåller
även vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter, nämligen bestämmelser om förhållandet till personuppgiftslagen, skyldighet att göra journalanteckningar, bevarande och uppgiftsskyldighet. I detta avsnitt analyseras om de bestämmelser som berör
behandling av personuppgifter behöver ändras med anledning av
dataskyddsförordningen. Den tillhörande förordningen (2006:358)
om genetisk integritet m.m. innehåller inte några bestämmelser
med anknytning till dataskyddsförordningen och kommer därför
inte att beröras.
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Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 1 kap. 4 § lagen om genetisk integritet m.m. ska innehålla en upplysning om att lagen
kompletterar dataskyddsförordningen när det gäller behandling
av personuppgifter.
Det ska också upplysas om att dataskyddslagen gäller, om
inte annat följer av lagen om genetisk integritet m.m. eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.
Bestämmelsen om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
12.2.3

Skyldigheten att föra journal och bevarande

Utredningens bedömning: Bestämmelserna om journalföring
och bevarande i 6 kap. 4 § tredje och fjärde meningarna och
7 kap. 6 § tredje stycket lagen om genetisk integritet m.m. kan
och bör behållas.
I 6 kap. 4 § tredje och fjärde meningarna och 7 kap. 6 § tredje
stycket anges att uppgifter om en givare av spermier eller ägg vid
insemination respektive befruktning utanför kroppen ska antecknas i en särskild journal. Journalen ska bevaras i minst 70 år.
Som anges i avsnitt 10.1.12 är bestämmelserna i 3 kap. patientdatalagen (2008:355) om skyldigheten att föra patientjournal tillämpliga oavsett om patientjournalen förs automatiserat eller manuellt. I
den del bestämmelserna tillämpas på helt eller delvis automatiserad
behandling eller manuell behandling av personuppgifter som ingår i
eller kommer att ingå i ett register omfattas behandlingen av dataskyddsförordningens reglering. Detsamma gäller för de nu berörda
bestämmelserna.
Att som i de nu aktuella bestämmelserna i lagen om genetisk
integritet m.m. specificera vilka uppgifter som ska behandlas i en
patientjournal överensstämmer med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen. Principen innebär
att personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Med540
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lemsstaterna tillåts som redan nämnts att införa mer specifika bestämmelser i den nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i
dataskyddsförordningen under förutsättning att den aktuella behandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
enligt artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen eller därför att
de avser en myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter. Eftersom även privata aktörer kan medges tillstånd att utföra
insemination och befruktning utanför kroppen8, måste det undersökas om behandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en
arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen.
Patientdatalagen är enligt 1 kap. 1 § den lagen tillämplig vid
vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Med hälso- och sjukvård avses enligt definitionen i 1 kap.
3 § patientdatalagen bl.a. verksamhet enligt lagen om genetisk integritet. Patientdatalagen gäller i vårdgivarens kärnverksamhet, dvs.
då vårdgivaren tillhandahåller hälso- och sjukvård åt patienter,
såsom åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar
och skador hos människor. I kärnverksamheten ingår även annan
närliggande patientverksamhet som insemination, abort, sterilisering, omskärelse, transplantationsingrepp på givare och blodgivning
m.m. Behandling av personuppgifter som sker vid forskning omfattas däremot inte av patientdatalagens tillämpningsområde, om
det inte är fråga om en vårdgivares s.k. patientnära eller kliniska
forskning som innefattar patientjournalföring eller annan dokumentation som hör till vården.9 Insemination och befruktning
utanför kroppen utgör sådan närliggande patientverksamhet, vilket
innebär att patientdatalagen är tillämplig på behandling av personuppgifter som sker i samband med den verksamheten. Den behandling av personuppgifter som sker vid journalföringen omfattas av
de ändamål som anges i 2 kap. 4 § patientdatalagen. Som anges i
avsnitt 10.1.7 sker behandlingen av personuppgifter enligt den
lagen med stöd av de rättsliga grunderna i artikel 6.1 c eller e (rättslig förpliktelse eller arbetsuppgift av allmänt intresse) i dataskyddsförordningen.
8
9

Se 6 kap. 2 § och 7 kap. 4 § lagen om genetisk integritet m.m.
Prop. 2007/08:126 s. 222.
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Eftersom behandlingen sker med stöd av de rättsliga grunderna i
artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen, är det tillåtet enligt
artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen att även för enskildas
behandling precisera vilka uppgifter som ska antecknas i journalen.
Bestämmelserna utgör särregler i förhållande till patientdatalagen
och gäller utöver de grundläggande bestämmelserna om journalföring i 3 kap. patientdatalagen.10 Överväganden kring vilka uppgifter som bör antecknas har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten
och utredningen utgår från att de uppgifter som anges i dessa bestämmelser behövs för de ändamål för vilka uppgifterna i patientjournalen behandlas.
Skyldigheten att anteckna uppgifter om givare innebär att känsliga personuppgifter som rör hälsa kan komma att behandlas. Utredningen har i avsnitt 10.1.10 gjort bedömningen att behandling
av känsliga personuppgifter i den verksamhet som patientdatalagen
omfattar kan ske med stöd av undantaget för hälso- och sjukvård i
artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen. Samma bedömning görs
beträffande de nu aktuella uppgifterna. Utredningen har i avsnitt 10.1.10 föreslagit att en bestämmelse som påminner om kravet
på tystnadsplikt enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen tas in i
patientdatalagen. Patientdatalagen är som framgått tillämplig även
på den nu aktuella verksamheten. Någon sådan bestämmelse behöver därför inte tas in i lagen om genetisk integritet m.m. Innehållet
i bestämmelserna om journalföring behöver därmed inte ändras.
Bestämmelser om gallring och bevarande kan, enligt den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.17.2, behållas i registerförfattningar om den ursprungliga behandlingen grundar sig på en
rättslig förpliktelse, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som
ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Det innebär att även bestämmelserna om bevarande
av journaler kan vara kvar.

10

Prop. 2007/08:126 s. 54.
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Uppgiftsskyldigheter

Utredningens bedömning: Bestämmelserna som reglerar uppgiftsskyldighet i lagen om genetisk integritet m.m. kan behållas.
I 6 kap. 6 § och 7 kap. 8 § lagen om genetisk integritet m.m. finns
det bestämmelser om skyldighet att lämna vissa uppgifter till domstol, medan 6 kap. 5 § och 7 kap. 7 § reglerar den enskildes rätt att
ta del av uppgifter som antecknats i den särskilda journalen.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet är, enligt den bedömning
utredningen har gjort i avsnitt 9.21, lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelserna om
uppgiftsskyldighet påverkas alltså inte av dataskyddsförordningen.
Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten måste dock den personuppgiftsansvarige iaktta den reglering om dataskydd som finns i
bl.a. dataskyddsförordningen.

12.3

Lagen (2006:496) om blodsäkerhet
och förordningen (2006:497) om blodsäkerhet

12.3.1

Inledning

I lagen om blodsäkerhet och den tillhörande förordningen om
blodsäkerhet finns det bestämmelser om blodverksamhet vid blodcentraler. Syftet med lagen är att skydda människors hälsa när blod
och blodkomponenter från människor hanteras för att användas vid
transfusion eller tillverkning av läkemedel eller medicintekniska
produkter. Lagstiftningen innehåller även vissa bestämmelser om
behandling av personuppgifter, nämligen bestämmelser om förhållandet till personuppgiftslagen, vissa register som ska föras, rättelse,
skadestånd och uppgiftsskyldighet. I detta avsnitt analyseras om de
bestämmelser som berör behandling av personuppgifter behöver
ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
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Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 5 § lagen om blodsäkerhet ska innehålla en upplysning om att lagen kompletterar dataskyddsförordningen när det gäller behandling av personuppgifter.
Det ska också upplysas om att dataskyddslagen gäller, om
inte annat följer av lagen om blodsäkerhet eller föreskrifter som
meddelats med stöd av den.
Bestämmelsen om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
12.3.3

Register som förs av den som har tillstånd
att bedriva blodverksamhet

Skyldighet att föra register
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om skyldighet att föra
register i 16 § första stycket första och tredje meningarna lagen
om blodsäkerhet kan behållas.
I 16 § första stycket lagen om blodsäkerhet anges att den som har
tillstånd att bedriva blodverksamhet ska föra ett register med uppgifter om blodverksamheten, blodgivare, blodmottagare och gjorda
kontroller av blod och blodkomponenter. Registret får enligt tredje
meningen i samma stycke föras med hjälp av automatiserad behandling. Skyldigheten att ha ett system för spårbarhet följer av ett
EU-direktiv.11
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att föreskriva att någon ska föra ett visst register. Behandlingen av personuppgifter i registret måste dock vara förenlig med dataskyddsförordningens bestämmelser.

11

Se t.ex. artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari
2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring av
direktiv 2001/83/EG.
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Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om ändamål i 16 §
första stycket andra meningen lagen om blodsäkerhet kan behållas.
Registret över blodverksamheten får enligt 16 § första stycket
andra meningen lagen om blodsäkerhet endast ha till ändamål att
göra det möjligt att spåra blod och blodkomponenter och att förhindra att smittat blod och blodkomponenter överförs till människor.
Skyldigheten att föra det aktuella registret är en rättslig förpliktelse. Ändamålen grundar sig på den rättsliga förpliktelsen att föra
registret och har således stöd i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Någon ytterligare analys av vilket stöd ändamålen har i
dataskyddsförordningen krävs inte, som utredningen konstaterat i
avsnitt 9.10.1. Bestämmelserna uppfyller också, i enlighet med vad
som anges i samma avsnitt, de krav på den rättsliga grunden som
ställs i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen och kan därmed behållas.
Finalitetsprincipen är inte tillämplig
I bestämmelsen anges att registret över blodverksamheten endast
får användas för vissa angivna ändamål. Det innebär att finalitetsprincipen inte gäller. Det är alltså inte tillåtet att behandla personuppgifter i registret för andra ändamål än de som anges i bestämmelsen även om dessa andra ändamål inte är oförenliga med det
ändamål för vilket uppgifterna har samlats in.
Finalitetsprincipen finns uttryckt i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen. Där framgår bl.a. att personuppgifter inte får behandlas på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilka de
samlats in, vilket motsvarar vad som anges i artikel 6.1 b i dataskyddsdirektivet. Medlemsstaterna får, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.3, med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i
dataskyddsförordningen behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Det är också, som utredningen konstaterat i
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avsnitt 9.2, tillåtet att begränsa myndigheters möjligheter till behandling och utöka deras skyldigheter. Begränsningen av tillåtna
ändamål är därmed förenlig med dataskyddsförordningen och kan
behållas.
Personuppgifter som får behandlas
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om registrets innehåll i 16 § andra stycket och 20 § lagen om blodsäkerhet, såvitt
avser de register som förs av blodverksamheterna, samt 7 a §
förordningen om blodsäkerhet kan och bör behållas.

Begränsning av vilka personuppgifter som får behandlas
I 16 § andra stycket lagen om blodsäkerhet anges de personuppgifter registret får innehålla. Registret får i fråga om personuppgifter endast innehålla uppgifter om blodgivarens identitet, blodgivarens uppgivna sjukdomshistoria, resultatet av gjorda kontroller av
blodgivarens blod och blodkomponenter, samt blodmottagarens
identitet. Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer,
får enligt 20 § lagen om blodsäkerhet meddela närmare föreskrifter
om vilka uppgifter registret ska innehålla. Regeringen har enligt
7 a § förordningen om blodsäkerhet delegerat till Inspektionen för
vård och omsorg respektive Läkemedelsverket att meddela närmare
föreskrifter om registrets innehåll.
En precisering av vilka personuppgifter som får behandlas är
förenlig med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i
dataskyddsförordningen som anger att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Utredningen utgår från de överväganden kring vilka uppgifter som behöver behandlas i registren som
har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten. Medlemsstaterna tillåts
som redan framgått att införa preciseringar i den nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen eller
därför att de begränsar en myndighets möjligheter till behandling
av personuppgifter. Bestämmelserna i 16 § andra stycket och 20 §
lagen om blodsäkerhet, när det gäller de register som förs av blod-
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verksamheterna, samt 7 a § förordningen om blodsäkerhet kan alltså
behållas.
Känsliga personuppgifter
De personuppgifter som får behandlas i registret omfattar även
uppgifter om hälsa. För att känsliga personuppgifter ska få behandlas
i registret krävs det att behandlingen ryms inom något av undantagen i artikel 9.2 i dataskyddsförordningen. Vad som omfattas av
hälso- och sjukvårdsundantaget i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen framgår av avsnitt 9.11.4.
Lagen om blodsäkerhet reglerar verksamheten vid blodcentralerna oavsett om blod och blodkomponenter hanteras för att användas vid blodtransfusion eller vid läkemedelstillverkning. Det register
som avses i 16 § lagen om blodverksamhet ska föras oberoende av i
vilket av dessa syften blodet hanteras. De flesta blodcentraler
hanterar blod och blodkomponenter avsedda att användas såväl vid
transfusion som vid läkemedelstillverkning.12 När blod hanteras i avsikt att använda det vid transfusion är verksamheten att betrakta som
hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Hantering av blod som ska användas vid läkemedelstillverkning har
däremot inte primärt vård- eller behandlingssyfte och är därför inte
att betrakta som hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.13
Utredningen bedömer mot den bakgrunden att behandling av
känsliga personuppgifter i de register som förs av blodcentralerna
får anses omfattas av undantaget för hälso- och sjukvård i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen när syftet med hanteringen av
blodet är att det ska användas vid blodtransfusion. Enligt artikel 9.3
i dataskyddsförordningen krävs det också att uppgifterna behandlas
av eller under ansvar av någon som omfattas av tystnadsplikt.
Personalen vid blodverksamheterna omfattas av bestämmelser om
tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), patient12

Prop. 2005/06:141 s. 71.
I prop. 2005/06:141 s. 29–30 hänvisas till den tidigare gällande hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763). Eftersom definitionen av vad som utgör hälso- och sjukvård är densamma i den
nu gällande hälso- och sjukvårdslagen är den bedömning som gjorts i förarbetena fortfarande
aktuell.
13
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säkerhetslagen (2010:659) och lagen om blodsäkerhet. I de fall blodverksamhet är att betrakta som hälso- och sjukvård är även bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355) tillämpliga.14 Utredningen
har i avsnitt 10.1.10 föreslagit att en bestämmelse som påminner
om kravet på tystnadsplikt enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen tas in i patientdatalagen. Någon sådan bestämmelse behöver
därför inte tas in i lagen om blodsäkerhet.
Det är inte lika självklart att den behandling av känsliga personuppgifter som sker i samband med att blod hanteras för att användas
vid tillverkning av läkemedel omfattas av hälso- och sjukvårdsundantaget. Behandlingen har troligen tillåtits med stöd av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet, eftersom den behövs med hänsyn till
ett viktigt allmänt intresse. Bestämmelser i registerförfattningar
som tillåter behandling av känsliga personuppgifter med stöd av
artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet är, i enlighet med vad utredningen
konstaterat i avsnitt 9.11.3, förenliga med artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen och kan och bör behållas. I artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen har det dock, som anges i avsnitt 9.11.5, tillkommit ett nytt undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter som avser folkhälsoområdet. Som framgår av avsnitt 9.11.5
är behovet av att säkerställa ett skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan eller säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produkter
exempel på skäl som motiverar behandling av känsliga personuppgifter med stöd av artikeln. Eftersom syftet med det EU-direktiv
som genomförts genom lagen om blodsäkerhet är att skydda folkhälsan och hindra överföring av smittsamma sjukdomar, bedöms
undantaget i artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen mer relevant att
tillämpa när det gäller behandling av känsliga personuppgifter som
sker i samband med att blod hanteras för att användas vid tillverkning av läkemedel.
Personalen vid blodcentralerna omfattas som anges ovan redan
av bestämmelser om tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och lagen om blodsäkerhet. Den regleringen tillsammans med regleringen av registret i lagen om blod14
I prop. 2005/06:141 s. 51 anges att det är patientjournallagen och vårdregisterlagen som
ska tillämpas parallellt med lagen om blodregister. Eftersom dessa lagar har ersatts av
patientdatalagen är det numera den lagen som ska tillämpas.
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säkerhet är enligt utredningens bedömning tillräcklig för att tillgodose kravet på skyddsåtgärder i artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen. Registret förs på grundval av nationell lagstiftning vilket
också är ett krav enligt den artikeln.
Som anges i avsnitt 9.11.6 har några nya kategorier av känsliga
personuppgifter tillkommit i dataskyddsförordningen, nämligen
genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning. Eftersom
känsliga personuppgifter får behandlas under samma förutsättningar som andra personuppgifter inom den nu aktuella lagstiftningens tillämpningsområde, påverkar det inte regleringen att nya
kategorier av personuppgifter kommer att vara att bedöma som
känsliga enligt dataskyddsförordningen.
Sammanfattningsvis gör alltså utredningen den bedömningen att
känsliga personuppgifter alltjämt kan och bör få behandlas i registret.
Bemyndigande
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på
dessa områden och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Även
bestämmelserna med bemyndiganden att meddela ytterligare föreskrifter kan därmed behållas.
Gallring och bevarande
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om gallring i 16 §
tredje stycket lagen om blodsäkerhet kan behållas. Även delegationsbestämmelserna i 17 § lagen om blodsäkerhet samt 7 b §
förordningen om blodsäkerhet kan behållas.
Bestämmelser om gallring och bevarande kan, enligt den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.17.2, behållas i registerförfattningar om den ursprungliga behandlingen grundar sig på en rättslig
förpliktelse, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Detsamma gäller bemyndiganden att meddela föreskrifter
om bevarande. Det innebär att bestämmelsen om gallring i 16 §
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tredje stycket lagen om blodsäkerhet samt delegationsbestämmelserna i 17 § lagen om blodsäkerhet samt 7 b § förordningen om
blodsäkerhet kan vara kvar.
Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om personuppgiftsansvar i
16 § fjärde stycket lagen om blodsäkerhet.
Som framgått av avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om personuppgiftsansvar i registerförfattningar inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen. Utredningen gör samma bedömning när
den gäller bestämmelsen om personuppgiftsansvar i lagen om blodsäkerhet. Bestämmelsen i 16 § fjärde stycket lagen om blodsäkerhet
kan och bör därmed behållas.
12.3.4

Register som förs av Inspektionen för vård och omsorg

Skyldighet att föra register
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om skyldighet att
föra register i 18 § första stycket första meningen lagen om
blodsäkerhet kan behållas.
Inspektionen för vård och omsorg ska, enligt 18 § första stycket
första meningen lagen om blodsäkerhet, med hjälp av automatiserad behandling, föra ett register över dem som har tillstånd att
bedriva blodverksamhet. Skyldigheten att föra registret härrör från
ett EU-direktiv.15
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att föreskriva att någon ska föra ett visst register. Behandlingen av person15

Se artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari
2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring av
direktiv 2001/83/EG.
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uppgifter i registret måste dock vara förenlig med dataskyddsförordningens bestämmelser.
Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om ändamål i 18 §
första stycket andra meningen och 18 § andra stycket lagen om
blodsäkerhet kan behållas.
Registret som Inspektionen för vård och omsorg ska föra har enligt
18 § första stycket andra meningen lagen om blodsäkerhet till
ändamål att ge offentlighet åt vem som har tillstånd, anmälningar
om allvarliga avvikande händelser enligt 15 § lagen om blodsäkerhet, anmälningar om händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra allvarliga vårdskador enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) i samband med blodtransfusion, och tidpunkterna
för inspektion och kontroll enligt 12 § lagen om blodsäkerhet.
Registret får enligt 18 § andra stycket lagen om blodsäkerhet också
användas för tillsyn, forskning och framställning av statistik.
Inspektionen för vård och omsorg är skyldig att föra registret,
vilket innebär att förandet av registret är en rättslig förpliktelse. De
angivna ändamålen grundar sig på den rättsliga förpliktelsen att
föra registret och har därmed stöd i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Någon ytterligare analys av vilket stöd ändamålen
har i dataskyddsförordningen krävs inte, som utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1. Bestämmelserna uppfyller också, i enlighet
med vad som anges i samma avsnitt, de krav på den rättsliga grunden som ställs i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna behöver därmed inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
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Personuppgifter som får behandlas
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om registrets innehåll i 18 § tredje stycket och 20 § lagen om blodsäkerhet, såvitt
avser Inspektionen för vård och omsorgs register, samt 7 § förordningen om blodsäkerhet kan och bör behållas.
I registret får, enligt 18 § tredje stycket lagen om blodsäkerhet,
personuppgifter inte registreras om andra än dem som har tillstånd
att bedriva blodverksamhet och om verksamhetschefen. Regeringen får enligt 20 § lagen om blodsäkerhet meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret ska innehålla. Regeringen har i
7 § förordningen om blodsäkerhet föreskrivit att registret, utöver
vad som anges i lagen, ska innehålla uppgifter om blodcentralens
namn och adress, verksamhetschefens namn och adress, och ändamålet med verksamheten och dess omfattning.
Att på detta sätt precisera vilka personuppgifter som får behandlas stämmer överens med principen om uppgiftsminimering i
artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen som anger att uppgifterna
ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande
till de ändamål för vilka de behandlas. Utredningen utgår från de
överväganden om vilka uppgifter som behöver behandlas i registren
som har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten. Sådana preciseringar är, som redan framgått, tillåtna i den nationella lagstiftningen
enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen eller därför att
de begränsar en myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter. Bestämmelserna i 18 § tredje stycket och 20 § lagen om
blodsäkerhet, i fråga om det register som förs av Inspektionen för
vård och omsorg, kan och bör därmed behållas. Även bestämmelsen i 7 § förordningen om blodsäkerhet bör vara kvar.
Eftersom det endast är personuppgifter om tillståndsinnehavaren och verksamhetschefen som får förekomma i registret och inte
några uppgifter om de som lämnat eller fått blod, ska det inte
finnas några känsliga personuppgifter i registret. Det behöver därför inte göras någon bedömning av om det är tillåtet att behandla
känsliga personuppgifter i registret.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
på dessa områden och inte heller att föreskriftsrätten delegeras.
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Även bestämmelserna med bemyndiganden att meddela ytterligare
föreskrifter kan därmed behållas.
Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om personuppgiftsansvar i
18 § fjärde stycket lagen om blodsäkerhet.
Bestämmelser om personuppgiftsansvar i registerförfattningar behöver, som framgått av avsnitt 9.7, inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen. Detsamma gäller enligt utredningens bedömning bestämmelsen om personuppgiftsansvar i lagen om blodsäkerhet. Bestämmelsen i 18 § fjärde stycket lagen om blodsäkerhet
kan och bör därmed behållas.
Direktåtkomst
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om direktåtkomst i
18 § femte stycket lagen om blodsäkerhet samt 8 a § och 8 b §
andra stycket förordningen om blodsäkerhet kan behållas.
Regeringen får enligt 18 § femte stycket lagen om blodsäkerhet
meddela föreskrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till uppgifterna i Inspektionen för vård och omsorgs register.
Av 8 a § förordningen om blodsäkerhet framgår att Socialstyrelsen
får medges direktåtkomst till uppgifterna i registret om uppgifterna
behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.
Vidare anges i 8 b § andra stycket att Socialstyrelsen har rätt att ta
del av uppgifterna genom direktåtkomst. Det finns, som anges i
avsnitt 9.16.2, inte några bestämmelser om hur och under vilka förutsättningar elektroniskt utlämnande av behandlade personuppgifter
får ske i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna om direktåtkomst
kan, i enlighet med vad utredningen kommit fram till i det avsnittet,
behållas.
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Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
på detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Även
bemyndigandet kan därmed vara kvar.
12.3.5

Rättelse och skadestånd

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 21 § lagen om blodsäkerhet som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om
rättelse och skadestånd upphävs.
Bestämmelsen i 21 § lagen om blodsäkerhet hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd. Bestämmelsen bör, i enlighet med vad utredningen kommit fram till i avsnitt 9.15.1 och 9.19.1, upphävas.
12.3.6

Uppgiftsskyldighet

Utredningens bedömning: Bestämmelserna som reglerar uppgiftsskyldighet i lagen och förordningen om blodsäkerhet kan
behållas.
Bestämmelser om skyldighet att lämna ut uppgifter finns i 16 a och
18 a §§ lagen om blodsäkerhet. Regeringen får även meddela vissa
föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 19 § lagen om blodsäkerhet. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns vidare i 8 § och
8 b § första stycket förordningen om blodsäkerhet. I lagen och förordningen finns det även andra bestämmelser om uppgifter som
ska lämnas.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet är, enligt den bedömning
utredningen har gjort i avsnitt 9.21, lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelserna om
uppgiftsskyldighet påverkas alltså inte av dataskyddsförordningen.
Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten måste dock den personuppgiftsansvarige iaktta den reglering om dataskydd som finns i
bl.a. dataskyddsförordningen.
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12.4

Lagen (2008:286) om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
vävnader och celler och förordningen
(2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer
vid hantering av mänskliga vävnader och celler

12.4.1

Inledning

Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler och den tillhörande förordningen innehåller bestämmelser om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för användning på
människor eller för tillverkning av läkemedel avsedda för användning på människor. Lagstiftningen innehåller även vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter, nämligen bestämmelser om
förhållandet till personuppgiftslagen, vissa register som ska föras,
rättelse, skadestånd och uppgiftsskyldighet. I detta avsnitt analyseras om de bestämmelser som berör behandling av personuppgifter
behöver ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
12.4.2

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 8 § lagen om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och
celler ska innehålla en upplysning om att lagen kompletterar
dataskyddsförordningen när det gäller behandling av personuppgifter.
Det ska också upplysas om att dataskyddslagen gäller, om
inte annat följer av lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler eller föreskrifter som
meddelats med stöd av den.
Bestämmelsen om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
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Register som förs av vävnadsinrättning

Skyldighet att föra register
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om skyldighet att
föra register i 21 § första stycket och 21 § andra stycket andra
meningen lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler kan behållas.
I 21 § första stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler anges att den som har
tillstånd att bedriva en vävnadsinrättning ska föra ett register med
uppgifter om sin verksamhet, givare och mottagare av mänskliga
vävnader och celler och kontroller som utförts av mänskliga vävnader
och celler. Registret får enligt 21 § andra stycket andra meningen
lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler föras med hjälp av automatiserad behandling. Skyldigheten att föra registret följer av ett EU-direktiv.16
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att ålägga
någon att föra ett visst register. Behandlingen av personuppgifter i
registret måste dock vara förenlig med dataskyddsförordningens
bestämmelser.
Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om ändamål i 21 §
andra stycket första meningen lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler kan
behållas.
Registret som ska föras av vävnadsinrättningen får enligt 21 § andra
stycket första meningen lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer
vid hantering av mänskliga vävnader och celler endast ha till ända-

16
Se artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004
om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll,
bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler.
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mål att säkerställa spårbarhet av mänskliga vävnader och celler för
att förhindra överföring av sjukdomar.
Skyldigheten att föra det aktuella registret innebär en rättslig
förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Ändamålen
grundar sig på den rättsliga förpliktelsen att föra registret och har
således stöd i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Någon ytterligare analys av vilket stöd ändamålen har i dataskyddsförordningen
krävs inte, som utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1. Bestämmelserna uppfyller också, i enlighet med vad som anges i samma
avsnitt, de krav på den rättsliga grunden som ställs i artikel 6.3 i
dataskyddsförordningen och kan därmed behållas.
Finalitetsprincipen är inte tillämplig
I bestämmelsen anges att registret som ska föras av vävnadsinrättningen endast får användas för vissa angivna ändamål. Det innebär
att finalitetsprincipen inte gäller. Det är alltså inte tillåtet att behandla personuppgifter i registret för andra ändamål än de som
anges i bestämmelsen även om dessa andra ändamål inte är oförenliga med det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in.
Finalitetsprincipen finns uttryckt i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen. Där framgår bl.a. att personuppgifter inte får behandlas på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilka de
samlats in, vilket motsvarar vad som anges i artikel 6.1 b i dataskyddsdirektivet. Medlemsstaterna får, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.3, med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i
dataskyddsförordningen behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Det är också, som utredningen konstaterat i
avsnitt 9.2, tillåtet att begränsa myndigheters möjligheter till behandling och utöka deras skyldigheter. Begränsningen av tillåtna
ändamål är därmed förenlig med dataskyddsförordningen och kan
behållas.
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Personuppgifter som får behandlas
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om registrets innehåll i 21 § tredje stycket och 25 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, såvitt avser vävnadsinrättningarnas register, samt 7 § förordningen
om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
vävnader och celler kan och bör behållas.

Begränsning av vilka personuppgifter som får behandlas
I 21 § tredje stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler anges vilka personuppgifter registret får innehålla. Registret får endast innehålla uppgifter
om givarens identitet, givarens uppgivna sjukdomshistoria, resultatet av undersökningar på givaren och av kontroller av de mänskliga vävnaderna och cellerna och mottagarens identitet. Regeringen,
eller den myndighet regeringen bestämmer, får enligt 25 § lagen om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader
och celler meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret
ska innehålla. Regeringen har enligt 7 § förordningen om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
bemyndigat Socialstyrelsen respektive Läkemedelsverket att meddela närmare föreskrifter om registrets innehåll.
En precisering av vilka personuppgifter som får behandlas är
förenlig med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i
dataskyddsförordningen som anger att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Utredningen utgår från de överväganden kring vilka uppgifter som behöver behandlas i registren som
har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten. Medlemsstaterna tillåts
som redan framgått att införa sådana preciseringar i den nationella
lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen
eller därför att de begränsar en myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter. Bestämmelsen i 21 § tredje stycket lagen
om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler kan och bör därmed behållas. Detsamma gäller bestämmelsen i 25 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
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hantering av mänskliga vävnader och celler i fråga om det register
som vävnadsinrättningarna ska föra. Även bestämmelsen i 7 § förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler kan och bör behållas.
Känsliga personuppgifter
De personuppgifter som får behandlas i registret omfattar även
uppgifter om hälsa. För att känsliga personuppgifter ska få behandlas i registret krävs det att förandet av registret omfattas av något
av undantagen i artikel 9.2 i dataskyddsförordningen. Utredningen
har i avsnitt 9.11.4 redogjort för vad som omfattas av undantaget
från förbudet att behandla känsliga personuppgifter vid hälso- och
sjukvård i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen.
Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler reglerar verksamheten vid vävnadsinrättningar oavsett om hanteringen av vävnader och celler sker för
att användas på människor eller vid läkemedelstillverkning. Skyldigheten att föra register enligt 21 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler gäller
oberoende av i vilket av dessa syften vävnader och celler hanteras.
Hantering av mänskliga vävnader och celler som är avsedda för
användning på människor får anses ha till syfte att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador och bör därför
betraktas som hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvårdslagens
(2017:30) mening.17 Hantering av vävnader och celler som ska
användas vid läkemedelstillverkning är däremot inte, i likhet med
vad som anges i avsnitt 12.3.3, att betrakta som hälso- och sjukvård
enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Utredningen bedömer mot den bakgrunden att behandling av
känsliga personuppgifter i registret ryms inom undantaget för
hälso- och sjukvård i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen när
syftet med hanteringen av vävnaderna och cellerna är att de ska
användas på människor. Enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen
17
I prop. 2007/08:96 s. 42 hänvisas till den tidigare gällande hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763). Eftersom definitionen av vad som utgör hälso- och sjukvård är densamma i den
nu gällande hälso- och sjukvårdslagen är den bedömning som gjorts i förarbetena fortfarande
aktuell.
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krävs det att uppgifterna behandlas av eller under ansvar av någon
som omfattas av tystnadsplikt. Personalen vid vävnadsinrättningarna omfattas av tystnadsplikt enligt bestämmelser i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400), patientsäkerhetslagen (2010:659) och
lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
vävnader och celler. I de fall verksamheten vid vävnadsinrättningen
är att betrakta som hälso- och sjukvård är även bestämmelserna i
patientdatalagen (2008:355) tillämpliga.18 Utredningen har i avsnitt 10.1.10 föreslagit att en bestämmelse som påminner om kravet
på tystnadsplikt enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen tas in i
patientdatalagen. Någon sådan bestämmelse behöver därför inte tas
in i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.
När känsliga personuppgifter behandlas i samband med att vävnader och celler hanteras för att användas vid tillverkning av läkemedel är det inte lika givet att behandlingen omfattas av hälso- och
sjukvårdsundantaget. Behandlingen har troligen tillåtits med stöd
av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet, eftersom den behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Bestämmelser i registerförfattningar som tillåter behandling av känsliga personuppgifter med
stöd av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet är, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.11.3, förenliga med artikel 9.2 g i
dataskyddsförordningen och kan och bör behållas. I artikel 9.2 i
i dataskyddsförordningen har det dock, som anges i avsnitt 9.11.5,
tillkommit ett nytt undantag från förbudet att behandla känsliga
personuppgifter som avser folkhälsoområdet. Exempel på skäl som
motiverar behandling av känsliga personuppgifter med stöd av artikeln är behovet av att säkerställa ett skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan eller säkerställa höga kvalitets- och
säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produkter. Eftersom syftet med det EU-direktiv som genomförts
genom lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler är att skydda folkhälsan och förhindra att infektionssjukdomar överförs, bedöms undantaget i artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen mer relevant att tillämpa när det
18

I prop. 2007/08:96 s. 68 anges att det är patientjournallagen och vårdregisterlagen som ska
tillämpas parallellt med lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
vävnader och celler. Eftersom dessa lagar har ersatts av patientdatalagen, är det numera den
lagen som ska tillämpas.
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gäller behandling av känsliga personuppgifter i samband med att
vävnader och celler hanteras för att användas vid tillverkning av
läkemedel.
Personalen vid vävnadsinrättningarna omfattas som anges ovan
redan av bestämmelser om tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. Den
regleringen tillsammans med regleringen av registret i lagen om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader
och celler är enligt utredningens bedömning tillräcklig för att tillgodose kravet på skyddsåtgärder i artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen. Registret förs på grundval av nationell lagstiftning vilket
också är ett krav enligt den artikeln.
Som anges i avsnitt 9.11.6 har några nya kategorier av känsliga
personuppgifter tillkommit i dataskyddsförordningen, nämligen
genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning. Eftersom
känsliga personuppgifter inom den nu aktuella lagens tillämpningsområde får behandlas under samma förutsättningar som andra personuppgifter, påverkar det inte regleringen att nya kategorier av
personuppgifter kommer att vara att bedöma som känsliga enligt
dataskyddsförordningen.
Sammanfattningsvis gör alltså utredningen den bedömningen att
känsliga personuppgifter alltjämt kan och bör få behandlas i registret.
Bemyndigande
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på
dessa områden och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Även
bestämmelserna med bemyndiganden att meddela ytterligare föreskrifter kan därmed behållas.
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Gallring
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om gallring i 21 §
fjärde stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler är förenlig med dataskyddsförordningen och kan behållas. Detsamma gäller delegationsbestämmelserna i 22 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler samt 8 §
förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering
av mänskliga vävnader och celler.
Bestämmelser om gallring och bevarande kan, enligt den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.17.2, behållas i registerförfattningar om den ursprungliga behandlingen grundar sig på en rättslig
förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett
led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Detsamma gäller bemyndiganden att meddela föreskrifter om bevarande. Det innebär att bestämmelsen om gallring i
21 § fjärde stycket samt delegationsbestämmelserna i 22 § lagen om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader
och celler kan behållas. Även delegationsbestämmelserna i 8 § förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler kan vara kvar.
Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om personuppgiftsansvar i
21 § femte stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler.
Som framgått av avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om personuppgiftsansvar i registerförfattningar inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen. Detsamma gäller enligt utredningens
bedömning bestämmelsen om personuppgiftsansvar i lagen om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader
och celler. Bestämmelsen i 21 § femte stycket lagen om kvalitets-
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och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
kan och bör därför behållas.
12.4.4

Register som förs av Inspektionen för vård och omsorg

Skyldighet att föra register
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om skyldighet att
föra register i 23 § första stycket första meningen lagen om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler kan behållas.
Inspektionen för vård och omsorg ska, enligt 23 § första stycket
första meningen lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, med hjälp av automatiserad
behandling föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva
en vävnadsinrättning. Skyldigheten att föra registret följer av ett
EU-direktiv.19
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att föreskriva att någon ska föra ett visst register. Behandlingen av personuppgifter i registret måste dock vara förenlig med dataskyddsförordningens bestämmelser.
Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om ändamål i 23 §
första stycket andra meningen och 23 § andra stycket lagen om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler kan behållas.
Registret har enligt 23 § första stycket andra meningen lagen om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader
och celler till ändamål att ge offentlighet åt vilka vävnadsinrätt19
Se artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004
om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll,
bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler.
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ningar som har tillstånd och för vilken verksamhet dessa har beviljats tillstånd. Registret får enligt 23 § andra stycket lagen om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader
och celler också användas för tillsyn, forskning och statistik.
Att Inspektionen för vård och omsorg är skyldig att föra registret innebär att det är en rättslig förpliktelse. De angivna ändamålen
grundar sig på den rättsliga förpliktelsen att föra registret och har
därmed stöd i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Någon ytterligare analys av vilket stöd ändamålen har i dataskyddsförordningen
krävs inte, som utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1. Bestämmelserna uppfyller också, i enlighet med vad som anges i samma
avsnitt, de krav på den rättsliga grunden som ställs i artikel 6.3 i
dataskyddsförordningen. Bestämmelserna behöver därmed inte ändras
med anledning av dataskyddsförordningen.
Personuppgifter som får behandlas
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om registrets innehåll i 23 § tredje stycket och 25 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, såvitt avser Inspektionen för vård och omsorgs register, samt 9 §
förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering
av mänskliga vävnader och celler kan och bör behållas.
Registret får, enligt 23 § tredje stycket lagen om kvalitets- och
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, i
fråga om personuppgifter endast innehålla uppgifter om den som
har tillstånd att bedriva en vävnadsinrättning och om verksamhetschefen. Regeringen får enligt 25 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler meddela
närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret ska innehålla. I 9 §
förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler föreskrivs att registret ska innehålla
uppgifter om vävnadsinrättningens namn och adress, verksamhetschefens namn och adress, ändamålet med verksamheten och dess
omfattning samt den verksamhet eller de verksamheter som vävnadsinrättningen ska innefatta.
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Att begränsa vilka personuppgifter som får behandlas är förenligt med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i
dataskyddsförordningen som anger att uppgifterna ska vara adekvata,
relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för
vilka de behandlas. Utredningen utgår från de överväganden kring
vilka uppgifter som behöver behandlas i registren som har gjorts
vid tidigare lagstiftningsarbeten. Sådana preciseringar är, som redan
framgått, tillåtna i den nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2
och 6.3 i dataskyddsförordningen eller därför att de begränsar en
myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter. Bestämmelserna i 23 § tredje stycket kan och bör därmed behållas. Detsamma gäller bestämmelsen i 9 § förordningen om kvalitets- och
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.
Eftersom det endast är personuppgifter om tillståndsinnehavaren och verksamhetschefen som får förekomma i registret och inte
några uppgifter om de som lämnat eller fått vävnader eller celler,
synes några känsliga personuppgifter inte behandlas där. Någon
bedömning av om det är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter i registret behöver därför inte göras.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
på dessa områden och inte heller att föreskriftsrätten delegeras.
Även bestämmelsen med bemyndigande att meddela ytterligare
föreskrifter i fråga om det register som förs av Inspektionen för
vård och omsorg i 25 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler, kan därmed behållas.
Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om personuppgiftsansvar i
23 § fjärde stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler.
Bestämmelser om personuppgiftsansvar i registerförfattningar behöver, som framgått av avsnitt 9.7, inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen. Detsamma gäller enligt utredningens bedömning bestämmelsen i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer
vid hantering av mänskliga vävnader och celler. Bestämmelsen i
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23 § fjärde stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler kan och bör därmed
behållas.
Direktåtkomst
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om direktåtkomst i
24 § andra stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler och 10 § andra
stycket förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler kan behållas.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får enligt
24 § andra stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler meddela föreskrifter om
vilka myndigheter som får ha direktåtkomst till uppgifterna i
Inspektionen för vård och omsorgs register. I 10 § andra stycket
förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler föreskrivs att Läkemedelsverket och
Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till registret.
Det finns, som anges i avsnitt 9.16.2, inte några bestämmelser
om hur och under vilka förutsättningar elektroniskt utlämnande av
behandlade personuppgifter får ske i dataskyddsförordningen.
Bestämmelserna om direktåtkomst kan, i enlighet med vad utredningen kommit fram till i det avsnittet, behållas.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
på dessa områden och inte heller att föreskriftsrätten delegeras.
Även bestämmelserna med bemyndiganden att meddela föreskrifter
kan därmed behållas.
12.4.5

Rättelse och skadestånd

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 26 § lagen om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och
celler som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om
rättelse och skadestånd upphävs.
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Bestämmelsen i 26 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd. Bestämmelsen bör, i enlighet med vad utredningen kommit fram till i avsnitt 9.15.1 och 9.19.1, upphävas.
12.4.6

Uppgiftsskyldigheter

Utredningens bedömning: Bestämmelserna som reglerar uppgiftsskyldighet i lagen och förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler kan
behållas.
Bestämmelser om skyldighet att lämna ut uppgifter finns i 21 a §
lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. Regeringen får även meddela vissa föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 24 § första stycket lagen om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader
och celler. Med stöd av den föreskriftsrätten har regeringen meddelat en bestämmelse om uppgiftsskyldighet i 10 § första stycket
och 10 a § förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler. I lagen och förordningen finns det även andra bestämmelser om uppgifter och information som ska lämnas.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet är, enligt den bedömning
utredningen har gjort i avsnitt 9.21, lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelserna om
uppgiftsskyldighet påverkas alltså inte av dataskyddsförordningen.
Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten måste dock den personuppgiftsansvarige iaktta den reglering om dataskydd som finns i
bl.a. dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
på dessa områden och inte heller att föreskriftsrätten delegeras.
Även bestämmelserna med bemyndiganden att meddela ytterligare
föreskrifter kan därmed behållas.
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12.5

Lagen (2012:263) om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering
av mänskliga organ och förordningen
(2012:346) om kvalitets- och säkerhetsnormer
vid hantering av mänskliga organ

12.5.1

Inledning

Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ och den tillhörande förordningen innehåller bestämmelser om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
organ avsedda för transplantation till människokroppen. Lagstiftningen innehåller även vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter, nämligen bestämmelser om förhållandet till personuppgiftslagen, register som ska föras av Inspektionen för vård och
omsorg, rättelse, skadestånd och uppgiftsskyldighet. I detta avsnitt
analyseras om de bestämmelser som berör behandling av personuppgifter behöver ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
12.5.2

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 4 § lagen om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ ska innehålla en upplysning om att lagen kompletterar dataskyddsförordningen när det gäller behandling av personuppgifter.
Det ska också upplysas om att dataskyddslagen gäller, om
inte annat följer av lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ eller föreskrifter som meddelats
med stöd av den.
Bestämmelsen om förhållandet till annan lagstiftning bör utformas
på det sätt som framgår av utredningens överväganden i avsnitt 9.6.
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Register

Skyldighet att föra register
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om skyldighet att föra
register i 7 § första stycket första meningen lagen om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ kan behållas.
Inspektionen för vård och omsorg ska, enligt 7 § första stycket
första meningen lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ, med hjälp av automatiserad behandling
föra ett register över verksamheten hos vårdgivare som tillvaratar
eller transplanterar organ. Skyldigheten att föra ett sådant register
följer av ett EU-direktiv.20
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att föreskriva att någon ska föra ett visst register. Behandlingen av personuppgifter i registret måste dock vara förenlig med dataskyddsförordningens bestämmelser.
Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om ändamål i 7 §
första stycket andra meningen och 7 § andra stycket lagen om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
kan behållas.
Registret som förs av Inspektionen för vård och omsorg har enligt
7 § första stycket andra meningen lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer till ändamål att ge offentlighet åt verksamhet som innefattar tillvaratagande och transplantation av organ. Registret får
enligt 7 § andra stycket också användas för tillsyn, i forskning och
för framställning av statistik.
Skyldigheten enligt lagen att föra registret är en rättslig förpliktelse. Ändamålsbestämmelserna grundar sig på den rättsliga för20
Se artikel 18.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU av den 7 juli 2010
om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation.
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pliktelsen att föra registret och har därmed stöd i artikel 6.1 c i
dataskyddsförordningen. Någon ytterligare analys av vilket stöd
ändamålen har i dataskyddsförordningen krävs inte, som utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1. Bestämmelserna uppfyller också,
i enlighet med vad som anges i samma avsnitt, de krav på den rättsliga grunden som ställs i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen.
Bestämmelserna behöver därmed inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen.
Personuppgifter som får behandlas
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om registrets innehåll i 7 § tredje stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer
vid hantering av mänskliga organ och 11 § förordningen om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
kan och bör behållas.
Enligt 7 § tredje stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer
vid hantering av mänskliga organ får registret i fråga om personuppgifter endast innehålla uppgifter om vårdgivaren och verksamhetschefen. Registret ska enligt 11 § förordningen om kvalitets- och
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ innehålla uppgifter om vårdgivarens namn och adress, verksamhetschefens namn
och adress, verksamheten och dess omfattning och kontaktuppgifter till verksamheten.
Att på detta sätt begränsa vilka personuppgifter som får behandlas stämmer överens med principen om uppgiftsminimering enligt
artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen som anger att uppgifterna
ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande
till de ändamål för vilka de behandlas. Utredningen utgår från de
överväganden kring vilka uppgifter som behöver behandlas i registren som har gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten. Preciseringar av
vilka personuppgifter som får behandlas är, som redan framgått,
tillåtna i den nationella lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i
dataskyddsförordningen eller därför att de begränsar en myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter. Bestämmelserna i 7 § tredje stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer
vid hantering av mänskliga organ och 11 § förordningen om kvali-
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tets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ kan
och bör alltså behållas.
Eftersom det endast är personuppgifter om vårdgivaren och
verksamhetschefen som får förekomma i registret och inte några
uppgifter om patienter, ska känsliga personuppgifter inte förekomma i registret. Det behöver därför inte göras någon bedömning
av om det är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter i registret.
Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om personuppgiftsansvar i
7 § fjärde stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ.
Bestämmelser om personuppgiftsansvar i registerförfattningar behöver, som framgått av avsnitt 9.7, inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen. Utredningen gör samma bedömning när
det gäller bestämmelsen i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer
vid hantering av mänskliga organ. Bestämmelsen i 7 § fjärde stycket
lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ kan och bör därmed behållas.
Direktåtkomst
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om direktåtkomst i
7 § femte stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ och 12 § och 13 § andra stycket
förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering
av mänskliga organ kan behållas.
I 7 § femte stycket lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ anges att regeringen får meddela
föreskrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till
uppgifterna i Inspektionen för vård och omsorgs register. Av 12 §
förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga organ framgår att Socialstyrelsen får ha direktåtkomst
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till registret för vissa ändamål. Socialstyrelsen har vidare enligt 13 §
andra stycket förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ rätt att ta del av uppgifterna i registret genom direktåtkomst.
Det finns, som anges i avsnitt 9.16.2, inte några bestämmelser om
hur och under vilka förutsättningar elektroniskt utlämnande av behandlade personuppgifter får ske i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna om direktåtkomst kan, i enlighet med vad utredningen
kommit fram till i det avsnittet, behållas.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på
detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter behöver således
inte ändras.
12.5.4

Rättelse och skadestånd

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 8 § lagen om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och
skadestånd upphävs.
Bestämmelsen i 8 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd bör, i enlighet med
vad utredningen kommit fram till i avsnitt 9.15.1 och 9.19.1, upphävas.
12.5.5

Uppgiftsskyldigheter

Utredningens bedömning: Bestämmelserna som reglerar uppgiftsskyldighet i lagen och förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ kan behållas.
En bestämmelse om uppgiftsskyldighet finns bl.a. i 13 § första
stycket förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ. Av 9 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ framgår att regeringen
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eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om skyldighet för vårdgivare att lämna uppgifter till Inspektionen
för vård och omsorg. Föreskriftsrätten har i 10 § förordningen om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
delegerats till Inspektionen för vård och omsorg.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet är, enligt den bedömning
utredningen har gjort i avsnitt 9.21, lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelserna om
uppgiftsskyldighet påverkas således inte av dataskyddsförordningen.
När uppgiftsskyldigheten fullgörs måste dock den personuppgiftsansvarige beakta den reglering om dataskydd som finns i bl.a.
dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
på detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras.
Bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter behöver
därmed inte ändras.

12.6

Patientsäkerhetslagen (2010:659)
och patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

12.6.1

Inledning

Regleringen i patientsäkerhetslagen och patientsäkerhetsförordningen har till syfte att främja patientsäkerheten och innehåller
t.ex. bestämmelser om anmälan av verksamhet, skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och skyldigheter för
hälso- och sjukvårdspersonal. Lagstiftningen innehåller även vissa
bestämmelser om behandling av personuppgifter, nämligen bestämmelser om register som ska föras av Inspektionen för vård och omsorg samt uppgiftsskyldighet. I detta avsnitt analyseras om de
bestämmelser som berör behandling av personuppgifter behöver
ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
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Register

Skyldighet att föra register
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om skyldighet att
föra register i 2 kap. 4 § första stycket första meningen och
2 kap. 4 § andra stycket första meningen patientsäkerhetslagen
kan behållas.
I 2 kap. 4 § första stycket första meningen patientsäkerhetslagen
anges att Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett automatiserat register över verksamheter som anmälts enligt 2 kap. patientsäkerhetslagen. Det som avses är alltså sådan verksamhet som omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn, dvs. hälso- och
sjukvården och verksamhet som utförs av den som tar emot vissa
uppdrag från hälso- och sjukvården.21 Inspektionen för vård och
omsorg ska vidare enligt 2 kap. 4 § andra stycket första meningen
föra ett automatiserat register över sjukvårdsinrättningar och enheter som ger vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt enheter
för rättspsykiatrisk undersökning.
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att ålägga
någon att föra ett visst register. Behandlingen av personuppgifter i
registret måste dock vara förenlig med dataskyddsförordningens
bestämmelser.
Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om ändamål i 2 kap.
4 § första stycket andra meningen och 2 kap. 4 § andra stycket
andra meningen patientsäkerhetslagen kan behållas.
Registren som Inspektionen för vård och omsorg ska föra får enligt
2 kap. 4 § första stycket andra meningen och 2 kap. 4 § andra stycket
andra meningen användas för tillsyn och forskning samt för fram21

Se 7 kap. 1 och 2 §§ patientsäkerhetslagen.
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ställning av statistik. Registret över sjukvårdsinrättningar och enheter får även användas för placering av patienter.
Utredningen har i avsnitt 10.1.1 konstaterat att dataskyddsförordningen inte är tillämplig på viss behandling av personuppgifter
som avser patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård. Sådan
behandling omfattas i stället av det nya dataskyddsdirektivet. När
det register som förs av Inspektionen för vård och omsorg används
för placering av patienter som har dömts till rättspsykiatrisk vård,
sker behandlingen dock inte direkt i syfte att verkställa en straffrättslig påföljd. Sådan behandling får i stället anses ha ett mer
administrativt syfte varför utredningen bedömer att dataskyddsförordningen är tillämplig på all behandling som sker i registret.
Skyldigheten att föra de aktuella registren innebär en rättslig
förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Ändamålen grundar sig på den rättsliga förpliktelsen att föra registret och
har således stöd i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Någon
ytterligare analys av vilket stöd ändamålen har i dataskyddsförordningen krävs inte, som utredningen konstaterat i avsnitt 9.10.1.
Bestämmelserna uppfyller, i enlighet med vad som anges i samma
avsnitt, de krav på den rättsliga grunden som ställs i artikel 6.3 i
dataskyddsförordningen. Bestämmelserna kan alltså behållas.
Personuppgiftsansvar
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen föranleder
inte någon ändring av bestämmelsen om personuppgiftsansvar i
2 kap. 4 § tredje stycket patientsäkerhetslagen.
Som framgått av avsnitt 9.7 behöver bestämmelser om personuppgiftsansvar i registerförfattningar inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen. Detsamma gäller enligt utredningens bedömning bestämmelsen i patientsäkerhetslagen. Bestämmelsen 2 kap.
4 § tredje stycket patientsäkerhetslagen kan och bör därför behållas.
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Personuppgifter som får behandlas
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 2 kap. 5 § 1 patientsäkerhetslagen och 2 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen om
registrets innehåll kan och bör behållas.
Regeringen får enligt 2 kap. 5 § 1 patientsäkerhetslagen meddela
föreskrifter om begränsningar av de uppgifter som registren får
innehålla. Av 2 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen följer att
registren får innehålla uppgifter om namn eller firma och personnummer eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten, var verksamheten bedrivs, verksamhetens inriktning, verksamhetens omfattning, antalet yrkesutövare och deras yrkestitlar,
verksamhetschefens namn, adress och telefonnummer, den patientförsäkring som tecknats för verksamheten, datum för inspektion av
verksamheten, datum för Inspektionen för vård och omsorgs beslut
i fråga om verksamheten, och datum för anmälan om händelser som
har medfört eller skulle kunna medföra en allvarlig vårdskada och
annan allvarlig skada till följd av säkerhetsbrister. Registret över
sjukvårdsinrättningar och enheter får även innehålla uppgifter om
chefsöverläkarens och den säkerhetsansvariges namn, adress och
telefonnummer samt säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering. Registren får inte innehålla uppgifter om enskilda patienter.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på
detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter kan därför vara
kvar.
Preciseringen av vilka personuppgifter som får behandlas är förenlig med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i
dataskyddsförordningen som anger att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Utredningen utgår från de överväganden om vilka uppgifter som behöver behandlas i registren som har
gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten. Som anges i avsnitt 9.13 kan
och bör bestämmelser om behandling av personnummer behållas.
Medlemsstaterna tillåts som redan framgått att införa preciseringar
i den nationella lagstiftningen med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i
dataskyddsförordningen eller för att begränsa en myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter. Bestämmelserna i 2 kap.
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5 § 1 patientsäkerhetslagen och 2 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen kan därmed behållas.
Eftersom uppgifter om enskilda patienter inte får förekomma i
registren, synes några känsliga personuppgifter inte behandlas där.
Någon bedömning av om det är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter behöver därför inte göras.
Gallring
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om gallring i 2 kap.
5 § 2 patientsäkerhetslagen och 2 kap. 4 § patientsäkerhetsförordningen kan behållas.
Av 2 kap. 5 § 2 patientsäkerhetslagen framgår att regeringen får
meddela föreskrifter om gallring av uppgifter i registren. Gallringsfrister har föreskrivits i 2 kap. 4 § patientsäkerhetsförordningen.
Bestämmelser om gallring och bevarande kan, enligt utredningens bedömning i avsnitt 9.17.2, behållas i registerförfattningar om
den ursprungliga behandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. Detsamma gäller bemyndiganden att meddela föreskrifter
om bevarande. Det innebär att även bestämmelserna i 2 kap. 5 § 2
patientsäkerhetslagen och 2 kap. 4 § patientsäkerhetsförordningen
kan vara kvar.
Direktåtkomst
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om direktåtkomst i
2 kap. 4 § fjärde stycket patientsäkerhetslagen och 8 kap. 7 och
9 §§ patientsäkerhetsförordningen kan behållas.
Enligt 2 kap. 4 § fjärde stycket patientsäkerhetslagen får regeringen
meddela föreskrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst
till uppgifterna i registren. Av 8 kap. 7 § patientsäkerhetsförordningen framgår att Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till registren
för vissa ändamål. Socialstyrelsen har vidare enligt 8 kap. 9 § patient577
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säkerhetsförordningen rätt att ta del av uppgifterna i registren genom
direktåtkomst.
Bestämmelser om hur och under vilka förutsättningar elektroniskt utlämnande av behandlade personuppgifter får ske finns, som
anges i avsnitt 9.16.2, inte i dataskyddsförordningen. I enlighet med
vad utredningen anger i det avsnittet behöver inte bestämmelserna
om direktåtkomst ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på
detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Bemyndigandet behöver därmed inte heller ändras.
12.6.3

Uppgiftsskyldigheter

Utredningens bedömning: Bestämmelserna som reglerar uppgiftsskyldighet i patientsäkerhetslagen och patientsäkerhetsförordningen kan behållas.
Bestämmelser om skyldighet att lämna ut uppgifter finns i 6 kap.
15 § patientsäkerhetslagen samt 8 kap. 8 och 10 §§ patientsäkerhetsförordningen. Det finns även andra bestämmelser om underrättelser och information som ska lämnas.
Som anges i avsnitt 9.21 är det utredningens bedömning att bestämmelser om uppgiftsskyldighet är lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelserna om
uppgiftsskyldighet påverkas således inte av dataskyddsförordningen.
Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten måste dock den personuppgiftsansvarige iaktta den reglering om dataskydd som finns i
bl.a. dataskyddsförordningen.
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12.7

Lagen (2009:366) om handel med läkemedel
och förordningen (2009:659)
om handel med läkemedel

12.7.1

Inledning

Lagen om handel med läkemedel och den tillhörande förordningen
om handel med läkemedel innehåller bestämmelser om bl.a. detaljhandel med läkemedel till konsumenter och partihandel med läkemedel. Lagstiftningen innehåller även vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter, nämligen bestämmelser om elektroniskt
system för direktåtkomst, uppgiftsskyldighet, skyldighet att lämna
uppgifter elektroniskt och skyldighet att föra register. I detta avsnitt analyseras om de bestämmelser som berör behandling av personuppgifter behöver ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
12.7.2

Elektroniskt system för direktåtkomst

Utredningens bedömning: Bestämmelsen med krav på ett elektroniskt system som möjliggör direktåtkomst i 2 kap. 6 § 6
lagen om handel med läkemedel kan behållas.
I 2 kap. 6 § lagen om handel med läkemedel anges vilka krav som
ställs på en verksamhet som bedriver detaljhandel med läkemedel
till konsumenter. Bland annat anges i punkt 6 att den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument ska ha
ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till
uppgifter hos E-hälsomyndigheten. Bestämmelsen hänger samman
med bestämmelsen om direktåtkomst i 11 § första stycket lagen
(1996:1156) om receptregister.
Apoteksdatalagen (2009:367) är enligt 1 § den lagen tillämplig
vid behandling av personuppgifter vid öppenvårdsapotekens detaljhandel med läkemedel. Med öppenvårdsapotek avses enligt 3 §
apoteksdatalagen en inrättning för detaljhandel med läkemedel som
bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen om handel med läkemedel. Behandlingen av personuppgifter i det elektroniska system
som möjliggör direktåtkomst omfattas alltså av apoteksdatalagens
tillämpningsområde. Sådan behandling omfattas av de ändamål som
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anges i 8 § apoteksdatalagen. Som anges i avsnitt 10.5.6 sker behandlingen av personuppgifter i den verksamheten med stöd av de
rättsliga grunderna i artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen
(rättslig förpliktelse eller arbetsuppgift av allmänt intresse).
Det finns, som anges i avsnitt 9.16.2, inte några bestämmelser
om hur eller under vilka förutsättningar elektroniskt utlämnande av
behandlade personuppgifter får ske i dataskyddsförordningen. Den
nu aktuella bestämmelsen utgör en sådan precisering som är tillåten
i nationell rätt enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen.
Bestämmelsen om direktåtkomst kan därmed, i enlighet med vad
utredningen kommit fram till i det avsnittet, behållas.
Genom direktåtkomsten får öppenvårdsapoteken del av känsliga
personuppgifter som rör hälsa och skulle kunna behandla dem vidare. Utredningen har i avsnitt 10.5.7 gjort bedömningen att behandling av känsliga personuppgifter i den verksamhet som apoteksdatalagen omfattar kan ske med stöd av undantaget för hälso- och
sjukvård i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen.
12.7.3

Avgifter

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om avgifter i 8 kap.
2 a § första stycket 2 lagen om handel med läkemedel kan och
bör behållas. Detsamma gäller bestämmelsen i 8 kap. 2 a § andra
och tredje styckena, såvitt avser avgift för kontroll av det elektroniska systemet för direktåtkomst samt 3 a § andra stycket förordningen om handel med läkemedel.
E-hälsomyndigheten får 8 kap. 2 a § första stycket 2 lagen om handel med läkemedel ta ut en avgift för att kontrollera det elektroniska system för direktåtkomst till uppgifter hos myndigheten som
en tillståndshavare ska ha enligt 2 kap. 6 § 6. Avgiften får enligt
andra stycket tas ut av tillståndshavaren och regeringen får enligt
tredje stycket meddela ytterligare föreskrifter om avgifterna. I 3 a §
andra stycket förordningen om handel med läkemedel finns ytterligare föreskrifter om avgiften.
Dataskyddsförordningen reglerar inte frågan om avgifter för åtkomst till personuppgifter eller kontroll av system för åtkomst.

580

SOU 2017:66

Författningar som bl.a. reglerar behandling av personuppgifter

Sådana bestämmelser utgör inte dataskyddsbestämmelser och påverkas därför inte av dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen hindrar inte heller att föreskrifter meddelas på detta område eller att föreskriftsrätten delegeras. Det
bemyndigande som ges i bestämmelsen behöver därför inte ändras.
12.7.4

Uppgiftsskyldigheter

Utredningens bedömning: Bestämmelserna som reglerar uppgiftsskyldighet i lagen och förordningen om handel med läkemedel kan behållas.
Bestämmelser om skyldighet att lämna ut uppgifter finns bl.a. i
2 kap. 6 § 5 och 7, 10 b §22, 3 kap. 3 § 2, 4 kap. 2 § 1 lagen om handel med läkemedel samt i 11 och 12 §§ förordningen om handel
med läkemedel.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet är, enligt den bedömning
utredningen har gjort i avsnitt 9.21, lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelserna om
uppgiftsskyldighet påverkas alltså inte av dataskyddsförordningen.
Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten måste dock den personuppgiftsansvarige iaktta den reglering om dataskydd som finns i
bl.a. dataskyddsförordningen.
12.7.5

Skyldighet att lämna ut uppgifter elektroniskt

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om elektronisk överföring av uppgifter i 13 § förordningen om handel med läkemedel kan behållas.
I 11 och 12 §§ förordningen om handel med läkemedel finns det
som angetts i föregående avsnitt bestämmelser om skyldighet att
lämna vissa uppgifter till E-hälsomyndigheten i syfte att myndigheten ska kunna föra statistik. Uppgiftsskyldigheten i 11 § gäller
22
I SOU 2017:15 föreslås vissa ändringar av 2 kap. 10 b § lagen om handel med läkemedel
och 12 § förordningen om handel med läkemedel träda i kraft den 1 juli 2018.
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för den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till
konsumenter (öppenvårdsapotek) och verkar inte omfatta personuppgifter. Uppgiftsskyldigheten i 12 § avser den som har tillstånd
att bedriva partihandel med läkemedel och den som har tillstånd att
bedriva detaljhandel med läkemedel till hälso- och sjukvården och
omfattar bl.a. uppgift om till vilken fysisk person försäljning skett.
Detaljhandel med läkemedel till hälso- och sjukvården får bedrivas
av både öppenvårdsapotek och den som har partihandelstillstånd.
Av 13 § förordningen om handel med läkemedel följer att uppgifterna ska överföras elektroniskt.
I den mån uppgiftsskyldigheterna även omfattar personuppgifter har utredningen i föregående avsnitt konstaterat att bestämmelserna i 11 och 12 §§ förordningen om handel med läkemedel inte
påverkas av dataskyddsförordningen. En bedömning behöver dock
göras av om kravet på elektronisk överföring i 13 § är förenligt med
dataskyddsförordningen.
Som angetts i avsnitt 9.16.2 innehåller dataskyddsförordningen
inte några särskilda bestämmelser om formen för utlämnande av
personuppgifter. Utredningen har i det avsnittet därför gjort bedömningen att bestämmelser om utlämnande på medium för automatiserad behandling inte behöver ändras med anledning av dataskyddsförordningen under förutsättning att den aktuella behandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift
av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt
artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen. Detsamma gäller
enligt utredningens bedömning en sådan skyldighet att föra över
uppgifter elektroniskt som föreskrivs i den nu aktuella bestämmelsen. Behandlingen grundar sig på den rättsliga förpliktelsen enligt
12 § förordningen om handel med läkemedel som enligt vad som
framgår av bestämmelsen syftar till att E-hälsomyndigheten ska få
uppgifterna för att kunna föra viss statistik. Uppgiftsskyldigheten
får enligt utredningens bedömning anses uppfylla ett mål av
allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima mål som
eftersträvas i enlighet med vad som anges i artikel 6.3 andra stycket
sista meningen i dataskyddsförordningen. Det innebär att kravet på
elektronisk överföring beträffande uppgifterna i 12 § förordningen
om handel med läkemedel utgör en tillåten precisering enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 13 § förordningen om handel med läkemedel kan därmed behållas.
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Skyldighet att föra register

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om skyldighet att föra
register enligt 13 a § förordningen om handel med läkemedel
kan behållas.
Läkemedelsverket ska enligt 13 a § förordningen om handel med
läkemedel föra ett register över förmedlare av humanläkemedel
som anmält sin verksamhet. Läkemedelsverket ska avregistrera förmedlare som inte uppfyller vissa krav.
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att ålägga
någon att föra ett visst register. För det fall personuppgifter behandlas i registret och registret förs helt eller delvis automatiserat
eller utgör en sådan strukturerad samling av personuppgifter som
är tillgänglig enligt särskilda kriterier, och alltså omfattas av dataskyddsförordningens tillämpningsområde, måste dock behandlingen
av personuppgifter i registret utföras i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser.

12.8

Läkemedelslagen (2015:315)
och läkemedelsförordningen (2015:458)

12.8.1

Inledning

Läkemedelslagen och läkemedelsförordningen innehåller den grundläggande regleringen när det gäller läkemedel, såsom bestämmelser
om vilka krav som ställs på läkemedel samt krav på godkännande,
registrering och tillstånd till försäljning av läkemedel. Lagstiftningen innehåller även vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter, nämligen bestämmelser om system för säkerhetsövervakning, personuppgiftsansvar, behandling av personuppgifter som
rör hälsa, förandet av hälsodataregister och uppgiftsskyldighet. I
övrigt gäller personuppgiftslagen vid behandling av personuppgifter i den verksamhet som läkemedelslagen och läkemedelsförordningen reglerar. I detta avsnitt analyseras om de bestämmelser
som berör behandling av personuppgifter i läkemedelslagen och
läkemedelsförordningen behöver ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
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System för säkerhetsövervakning

Läkemedelsverket ska enligt 6 kap. 1 § första stycket läkemedelslagen ansvara för ett system för säkerhetsövervakning som har till
syfte att samla in, registrera, lagra och vetenskapligt utvärdera uppgifter om misstänkta biverkningar av läkemedel som godkänts för
försäljning. Den som har fått ett läkemedel godkänt för försäljning
ska enligt 6 kap. 2 § första stycket läkemedelslagen ha ett system
för säkerhetsövervakning och följa utvecklingen på läkemedelsområdet och inom ramen för godkännandet ändra läkemedlet om
det behövs. Den som har fått ett läkemedel godkänt ska också, som
ett led i säkerhetsövervakningen av läkemedlet, registrera, lagra,
utvärdera och rapportera information om misstänkta biverkningar
av läkemedlet i enlighet med föreskrifter som regeringen, eller den
myndighet som regeringen bestämmer, kan meddela. Av 3 kap. 7 §
första stycket läkemedelsförordningen följer vidare att den som
innehar ett godkännande eller en registrering för försäljning av ett
läkemedel ska föra ett register med uppgifter om misstänkta biverkningar av läkemedlet. Eftersom det i anslutning till bestämmelsen om system för säkerhetsövervakning för innehavare finns en
bestämmelse om personuppgiftsansvar, utgår utredningen från att
regleringen innebär att systemen för säkerhetsövervakning avses
kunna innefatta behandling av personuppgifter på ett sätt som omfattas av personuppgiftslagen.
12.8.3

Personuppgiftsansvar

Utredningens bedömning: Bestämmelserna om personuppgiftsansvar i 6 kap. 2 § andra stycket läkemedelslagen och 3 kap. 13 §
andra stycket läkemedelsförordningen kan och bör behållas.
Utredningen har i avsnitt 9.7 konstaterat att bestämmelser i registerförfattningar om vem som är personuppgiftsansvarig kan och bör
behållas. Utredningen gör samma bedömning beträffande bestämmelserna i 6 kap. 2 § andra stycket läkemedelslagen och 3 kap. 13 §
andra stycket läkemedelsförordningen.
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Känsliga personuppgifter

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 3 kap. 13 § första stycket
läkemedelsförordningen som tillåter behandling av uppgifter
som rör hälsa ska även omfatta sådana genetiska och biometriska uppgifter och uppgifter om sexuell läggning som samtidigt
kan anses utgöra uppgifter om hälsa. Regleringen i 3 kap. 13 §
första stycket läkemedelsförordningen kompletteras med en bestämmelse som begränsar möjligheten att behandla personuppgifter som rör hälsa, inklusive genetiska och biometriska uppgifter och uppgifter om sexuell läggning, för annan än Läkemedelsverket. Sådana uppgifter ska inte utan uttryckligt samtycke från
den registrerade få vidarebehandlas för andra ändamål än arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Hänvisningen till personuppgiftslagen tas bort.
Utredningens bedömning: I övrigt kan och bör bestämmelsen i
3 kap. 13 § första stycket läkemedelsförordningen behållas.
I 3 kap. 13 § första stycket läkemedelsförordningen finns det ett
undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter i 13 §
personuppgiftslagen. Läkemedelsverket och innehavare av ett godkännande eller en registrering för försäljning får utföra de behandlingar av personuppgifter som rör hälsa och som är nödvändiga för
att fullgöra de skyldigheter som föreskrivs i läkemedelslagen eller
läkemedelsförordningen.
I förarbetena till den tidigare gällande läkemedelslagen uttalades
det att undantaget som medger behandling av känsliga personuppgifter för hälso- och sjukvårdsändamål i 18 § första stycket personuppgiftslagen torde omfatta även den behandling av personuppgifter som utförs av innehavare av godkännanden som ett led i säkerhetsövervakningen. För att det inte skulle råda några oklarheter
gjordes dock den bedömningen att ett undantag skulle tas in i läkemedelsförordningen. Som grund angavs att behandlingen behövdes
med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.23 Behandling av person23

Prop. 2005/06:70 s. 144–145.
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uppgifter som rör hälsa kan därmed, i enlighet med vad som anges i
avsnitt 9.11.3, även fortsättningsvis tillåtas med stöd av undantaget
avseende viktiga allmänna intressen i artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen. För att ett undantag ska vara tillåtet med stöd av
artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen krävs dock att lagstiftningen
innehåller bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att
säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.
Läkemedelsverkets hantering av uppgifter om hälsa inom ramen
för säkerhetsövervakningen omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).24 Bestämmelser om
tystnadsplikt kan utgöra lämpliga skyddsåtgärder.25 Den aktuella
sekretessregleringen får enligt utredningens bedömning anses tillräcklig för att uppfylla kravet på lämpliga och särskilda åtgärder när
det gäller Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter som
rör hälsa.
Innehavare av godkännande eller registrering för försäljning
omfattas dock inte av någon lagstadgad tystnadsplikt. Eftersom det
rör sig om enskilda företag, omfattas de personuppgifter som behandlas å andra sidan inte heller av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Någon rätt för enskilda att på
begäran få ut uppgifterna finns därför inte. För att uppfylla dataskyddsförordningens krav på skyddsåtgärder bedömer utredningen
att den behandling av känsliga personuppgifter som innehavare av
godkännande eller registrering för försäljning får utföra måste begränsas.
Bestämmelsen i 3 kap. 13 § första stycket läkemedelsförordningen anger för vilka ändamål uppgifterna får behandlas. Behandling får ske om den är nödvändig för att fullgöra de skyldigheter
som föreskrivs i läkemedelslagen eller läkemedelsförordningen.
Som bestämmelsen är formulerad i dag synes den dock inte hindra
att personuppgifterna vidarebehandlas för andra ändamål som inte
är oförenliga med de ursprungliga ändamålen. Finalitetsprincipen
uttrycks i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen och innebär att
det inte är förbjudet att behandla personuppgifter för andra ändamål under förutsättning att det sker på ett sätt som inte är oför24

Se SOU 2007:48 s. 202 ff. och Ds 2012:33 s. 110.
I undantaget för behandling av känsliga personuppgifter på folkhälsoområdet i artikel 9.2 i
i dataskyddsförordningen anges tystnadsplikt som ett exempel på en lämplig och specifik
åtgärd för att skydda den registrerades rättigheter och friheter.

25
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enligt med de ändamål för vilka de samlats in. I artikeln anges vidare att ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse,
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska
ändamål inte anses oförenlig med de ursprungliga ändamålen.
Läkemedelsindustriföreningen26 har uppgett att innehavare av
godkännande eller registrering i vissa fall har behov av att vidarebehandla de personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap.
13 § första stycket läkemedelsförordningen för de ändamål som
anges i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen, dvs. arkivändamål av
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål
eller statistiska ändamål, bl.a. i syfte att kunna göra uppföljningsstudier. Vidarebehandling för de ändamål som räknas upp i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen bör därför vara tillåten även fortsättningsvis. I skäl 50 till dataskyddsförordningen verkar klargöras
att det vid vidarebehandling, som inte är förbjuden enligt finalitetsprincipen, inte krävs någon s.k. rättslig grund för behandlingen för
det nya ändamålet utan att det räcker med den som personuppgifterna samlades in med stöd av. Forskningsdatautredningen har analyserat vilka anpassningar som behöver göras av lagen (2003:460) om
etikprövning av forskning som avser människor, som kriminaliserar
sådan forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter som inte godkänts vid en etikprövning eller som sker i strid
mot ett villkor som har meddelats vid sådan prövning.27
Något beaktansvärt behov för innehavare av godkännande eller
registrering för försäljning att vidarebehandla de personuppgifter
som rör hälsa som behandlas med stöd av 3 kap. 13 § första stycket
läkemedelsförordningen för andra ändamål har inte framkommit.
Bestämmelsen bör därför kompletteras med en bestämmelse som
innebär att innehavare av godkännande eller registrering för försäljning, som behandlar personuppgifter som rör hälsa med stöd av
3 kap. 13 § första stycket läkemedelsförordningen, inte får vidarebehandla personuppgifterna för några andra ändamål än för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Det innebär att finalitetsprincipen inte kommer att gälla vid den behandling av personupp26

Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation för företag som tillverkar läkemedel.
27
SOU 2017:50.
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gifter som rör hälsa som utförs av innehavare av godkännande eller
registrering för försäljning med stöd av bestämmelsen. På så sätt
förhindras att uppgifterna behandlas för andra syften än de som
lagstiftaren har angett. Uppgifterna kan därmed inte heller lämnas
ut annat än om det följer av en skyldighet i läkemedelslagen eller
läkemedelsförordningen eller görs för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Genom en sådan reglering bedömer utredningen att
dataskyddsförordningens krav på lämpliga och särskilda åtgärder
för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och
intressen uppfylls. Vidarebehandling med stöd av ett uttryckligt
samtycke i enlighet med artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen bör
dock inte hindras. De föreslagna ändringarna i denna del innebär
inte något rättsligt stöd i sig för att behandla personuppgifter. I den
mån ett sådant stöd krävs eller den tilltänkta vidarebehandlingen är
förbjuden enligt annan lagstiftning innebär förslaget i denna del
alltså ingen ändring.
Som anges i avsnitt 9.11.6 har utredningen gjort bedömningen
att bestämmelser som endast tillåter behandling av någon eller några
av kategorierna av känsliga personuppgifter enligt nuvarande definition som utgångspunkt inte bör utvidgas till att omfatta även de
nya kategorierna av känsliga personuppgifter, dvs. genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk
person samt uppgifter om sexuell läggning. Om det är nödvändigt
för en ändamålsenlig behandling av personuppgifter i den aktuella
verksamheten, bör dock någon eller några av de nya kategorierna få
fortsätta att behandlas. De olika kategorierna av känsliga personuppgifter kan, som anges i avsnitt 7.5, i viss mån överlappa varandra. Genetiska uppgifter kan t.ex. avslöja en persons hälsotillstånd. Detsamma kan i någon mån antas gälla för de andra nytillkomna kategorierna av känsliga personuppgifter. Sådana uppgifter utgör i dag uppgifter om hälsa, vilket innebär att behandling av
uppgifterna är tillåten enligt 3 kap. 13 § första stycket läkemedelsförordningen.
Läkemedelsverket och Läkemedelsindustriföreningen har till utredningen framfört följande behov av att kunna behandla även de
nytillkomna kategorierna. En genetisk bedömning eller diagnostik
görs inom flera olika områden. En viss genetisk uppsättning innebär t.ex. en ökad risk för allvarliga biverkningar av läkemedel mot
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epilepsi. Vidare kan patientens genetiska uppsättning vara avgörande för vilken cancerbehandling som väljs. Genetiska uppgifter
behöver därför i vissa fall behandlas i samband med biverkningsrapporteringen. I takt med att läkemedelsbehandlingen blivit mer
individanpassad tas allt större hänsyn till den enskilda patientens
genetiska förutsättningar för att avgöra risken för biverkningar av
olika läkemedel, varför behovet av att liksom i dag kunna behandla
genetiska uppgifter sannolikt kommer att öka. Läkemedelsverket
har angående behovet av att behandla biometriska uppgifter uppgett att läkemedel kan medföra biverkningar i form av missbildningar som kan ses som unika fysiska biometriska uttryck kopplade
till en viss individ. Även uppgifter om enskilda individers kroppsliga avvikelser, röntgen- och ultraljudsfynd och laboratoriediagnostik har angetts som exempel på vad som kan utgöra biometriska
uppgifter som kan förekomma i biverkningsrapporter. Läkemedelsindustriföreningen har angett att det i samband med biverkningsrapportering avseende hormonbehandling vid könsbyte kan vara nödvändigt att behandla uppgifter om sexuell läggning.
Mot bakgrund av vad som framkommit gör utredningen bedömningen att det i vissa fall är nödvändigt att fortsätta att behandla
genetiska och biometriska uppgifter samt uppgifter om sexuell
läggning för att uppfylla kraven i läkemedelslagen och läkemedelsförordningen på ett ändamålsenligt sätt. De uppgifter som det är
fråga om är av allt att döma sådana uppgifter som även utgör uppgifter om hälsa (se avsnitt 7.5). Sådana genetiska och biometriska
uppgifter och uppgifter om sexuell läggning som samtidigt kan
anses utgöra uppgifter om hälsa, bör därför även i fortsättningen få
behandlas för de ändamål som anges i 3 kap. 13 § läkemedelsförordningen. Detta bör tydliggöras genom att det anges i bestämmelsen att uppgifter om hälsa, inklusive genetiska och biometriska uppgifter och uppgifter om sexuell läggning, får behandlas.
Någon skillnad i sak är således inte avsedd utan förslaget syftar
endast till att tydliggöra att samma uppgifter som får behandlas
i dag även får behandlas fortsättningsvis. Genetiska och biometriska uppgifter samt uppgifter om sexuell läggning som inte samtidigt utgör uppgifter om hälsa får däremot inte behandlas. Den
ändring som nu föreslås innebär förstås inte ett sådant lagstöd som
krävs för att i vissa fall få använda eller efterforska genetisk information enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:351) om genetisk integritet.
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Utredningen gör när det gäller de nytillkomna kategorierna av
känsliga personuppgifter samma bedömning i fråga om kravet på
lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades
grundläggande rättigheter enligt artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen som redovisats ovan när det gäller uppgifter som rör hälsa.
Den bestämmelse som föreslås begränsa vidarebehandling av uppgifter om hälsa som behandlas av innehavare av godkännande eller
registrering för försäljning bör därför omfatta även sådana genetiska och biometriska uppgifter och uppgifter om sexuell läggning
som samtidigt kan anses utgöra uppgifter om hälsa.
12.8.5

Hälsodataregister

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om hälsodataregister
i 3 kap. 14 § läkemedelsförordningen kan behållas.
Läkemedelsverket får enligt 3 kap. 14 § läkemedelsförordningen
föra ett sådant hälsodataregister som anges i 1 § lagen (1998:543)
om hälsodataregister. Registret får föras för att tillgodose behovet
av uppgifter för de ändamål som anges i 6 kap. 1 § läkemedelslagen.
Det som avses är alltså det ovan nämnda systemet för säkerhetsövervakning som har till syfte att samla in, registrera, lagra och
vetenskapligt utvärdera uppgifter om misstänkta biverkningar av
läkemedel som godkänts för försäljning. Registret får dessutom
föras för framställning av statistik och forskning. Ändamålen ryms
inom ramen för de ändamål som anges i 3 § lagen om hälsodataregister.
Som anges i avsnitt 11.6.5 anser utredningen att det inte finns
skäl att göra en annan bedömning än den lagstiftaren redan gjort
när det gäller preciseringen av ändamålen för de hälsodataregister
som berörs där. Det finns visserligen inte några begränsningar avseende vilka uppgifter som får behandlas i det nu aktuella registret.
Däremot bedöms det ändamål som anges i 6 kap. 1 § läkemedelslagen vara mer preciserat än i många av de andra författningarna om
hälsodataregister. Samma bedömning görs därför beträffande den
nu aktuella bestämmelsen. I enlighet med vad som anges i det avsnittet får även dessa ändamål anses ha grund i ett allmänt intresse
enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. De krav på den rätts-
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liga grunden för behandling av personuppgifter som har tillkommit
i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen får, i enlighet med vad utredningen också har konstaterat i det avsnittet, anses vara uppfyllda
utan vidare analys.
12.8.6

Uppgiftsskyldigheter

Utredningens bedömning: Bestämmelser som reglerar uppgiftsskyldighet i läkemedelslagen och läkemedelsförordningen kan
behållas.
I läkemedelslagen och läkemedelsförordningen finns det bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter. Som exempel kan nämnas innehavarens skyldighet att rapportera uppgifter om misstänkta
biverkningar till Läkemedelsverket enligt 3 kap. 7 § första stycket
andra meningen läkemedelsförordningen och bestämmelsen i 7 kap.
3 § läkemedelsförordningen som anger att Läkemedelsverket ska
fullgöra de skyldigheter att lämna underrättelser eller att lämna ut
uppgifter eller handlingar som följer av två EU-direktiv. Vidare får
Läkemedelsverket enligt 9 kap. 6 § läkemedelsförordningen meddela vissa föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter.
I den mån uppgiftsskyldigheterna även omfattar personuppgifter behöver en prövning mot dataskyddsförordningen göras. Som
utredningen har konstaterat i avsnitt 9.21 är bestämmelser om uppgiftsskyldighet lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som
enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelserna kan därmed behållas.
När uppgiftsskyldigheten fullgörs måste dock den personuppgiftsansvarige beakta den reglering om dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
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Förordningen (2013:413)
om kosmetiska produkter

12.9.1

Inledning
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Förordningen om kosmetiska produkter innehåller en bestämmelse
som avser att göra det möjligt för Läkemedelsverket att behandla
känsliga personuppgifter om hälsa i syfte att fullgöra de skyldigheter, bl.a. en anmälningsplikt gällande allvarliga oönskade effekter
av kosmetiska produkter, som följer av kosmetikaförordningen28.
I detta avsnitt analyseras om denna bestämmelse, samt en tillhörande bestämmelse om personuppgiftsansvar, behöver ändras med
anledning av dataskyddsförordningen.
12.9.2

Känsliga personuppgifter

Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagen i
1 § 2 förordningen om kosmetiska produkter ändras till att avse
3 kap. 8 § dataskyddslagen. Hänvisningen till personuppgiftslagen i 5 § första stycket förordningen om kosmetiska produkter
tas bort.
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 5 § första stycket
förordningen om kosmetiska produkter kan och bör behållas i sak.
Av 5 § första stycket förordningen om kosmetiska produkter framgår att Läkemedelsverket, trots 13 § andra stycket personuppgiftslagen, får utföra de behandlingar av personuppgifter som rör hälsa
och som är nödvändiga för att fullgöra de skyldigheter som föreskrivs i kosmetikaförordningen samt i övrigt utföra de behandlingar
av personuppgifter som rör hälsa i den omfattning behandlingen
omfattas av Läkemedelsverkets tillsynsverksamhet.
Det aktuella undantaget från 13 § personuppgiftslagen är enligt
1 § 2 förordningen om kosmetiska produkter meddelat med stöd av
20 § personuppgiftslagen. Det innebär att såväl fullgörandet av de
28
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009
om kosmetiska produkter (kosmetikaförordningen).
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skyldigheter som föreskrivs i den aktuella EU-förordningen som
den tillsyn som föranleds av regleringen av kosmetiska produkter
har ansetts vara viktiga allmänna intressen.29 Undantaget är därmed,
i enlighet med vad som anges i avsnitt 9.11.3, även fortsättningsvis
tillåtet med stöd av artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen.
Artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen kräver att regleringen
omfattar skyddsåtgärder. I artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen
anges tystnadsplikt som ett exempel på en skyddsåtgärd. De personuppgifter som avses i 5 § första stycket förordningen om kosmetiska produkter omfattas av sekretessbestämmelserna i 30 kap. 23
och 27 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),30 vilket
innebär att kravet på skyddsåtgärder får anses vara uppfyllt.
Bestämmelsen bör, i enlighet med den bedömning utredningen
har gjort i avsnitt 9.11.6, inte utvidgas till att omfatta även de nya
kategorierna av känsliga personuppgifter, dvs. genetiska uppgifter
och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person samt uppgifter om sexuell läggning. Det kommer alltså även
fortsättningsvis endast att vara tillåtet att behandla sådana känsliga
uppgifter som rör hälsa. Som anges i avsnitt 7.5 förekommer det att
de olika kategorierna av känsliga personuppgifter överlappar varandra.
Sådana uppgifter som omfattas av någon av de nya kategorierna men
som även utgör en uppgift om hälsa, kan enligt utredningens bedömning behandlas med stöd av 5 § första stycket förordningen
om kosmetiska produkter. Utredningen har övervägt om detta
behöver förtydligas i bestämmelsen på så sätt att det anges att uppgifter som rör hälsa, inklusive genetiska och biometriska uppgifter
och uppgifter om sexuell läggning får behandlas, på samma sätt
som föreslås i avsnitt 10.1.11 och 12.8.4. Då det i utredningen inte
har framkommit något behov av att behandla sådana uppgifter om
hälsa som samtidigt omfattas av någon av de nya kategorierna, saknas det dock enligt utredningens bedömning anledning att införa
ett sådant förtydligande.
Utredningen gör sammantaget bedömningen att bestämmelsen i
5 § första stycket förordningen om kosmetiska produkter inte behöver ändras i sak. Hänvisningen till personuppgiftslagen bör dock

29
30

Se även Ds 2012:33 s. 104.
Prop. 2012/13:135 s. 36 ff.
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tas bort, eftersom lagen kommer att upphävas i samband med att
dataskyddsförordningen börjar tillämpas.
Även bemyndigandet i 20 § personuppgiftslagen försvinner i
och med att personuppgiftslagen upphävs. Förslaget till ny dataskyddslag innehåller dock ett motsvarande bemyndigande som ger
stöd för regeringens föreskrift i 5 § förordningen om kosmetiska
produkter.31 Hänvisningen till personuppgiftslagen i 1 § 2 förordningen om kosmetiska produkter bör därför ändras till att avse
3 kap. 8 § dataskyddslagen.
12.9.3

Personuppgiftsansvar

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om personuppgiftsansvar i 5 § andra stycket förordningen om kosmetiska produkter kan och bör behållas.
Utredningen har i avsnitt 9.7 konstaterat att bestämmelser i registerförfattningar om vem som är personuppgiftsansvarig kan och bör
behållas. Utredningen gör samma bedömning beträffande bestämmelsen i 5 § andra stycket förordningen om kosmetiska produkter.

12.10 Lagen (2006:1570) om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa
12.10.1 Inledning
Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
innehåller bestämmelser för att genomföra Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente som antogs i Genève den
23 maj 2005 (hälsoreglementet). Lagen syftar till att skydda mot
internationella hot mot människors hälsa. I lagen finns även bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och överföring av personuppgifter till Världshälsoorganisationen och tredjeland. Här följer en analys av de bestämmelsernas förenlighet med
dataskyddsförordningen.
31

SOU 2017:39, förslaget till 3 kap. 8 § dataskyddslagen.
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12.10.2 Upplysningsbestämmelse
Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagen i
12 § andra stycket första meningen lagen om internationella hot
mot människors hälsa ändras till att avse dataskyddsförordningen
och dataskyddslagen.
Eftersom personuppgiftslagen kommer att upphävas, bör hänvisningar till den lagen tas bort. Eftersom enbart 12 § andra stycket
lagen om internationella hot mot människors hälsa handlar om
behandling av personuppgifter i en lag som i övrigt reglerar andra
förhållanden, är det lämpligt att upplysa om att fler bestämmelser
finns i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.
12.10.3 Känsliga personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om behandling av personuppgifter som rör hälsa i 12 § andra stycket tredje meningen
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
kan och bör behållas.
Av 12 § andra stycket tredje meningen lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa framgår att uppgifter som rör
någons hälsa får behandlas helt eller delvis automatiserat, om det är
nödvändigt för att en myndighet, en kommun eller ett landsting
ska kunna fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt samma lag.
Regeringen gjorde under lagstiftningsarbetet bedömningen att
undantaget för hälso- och sjukvård i 18 § personuppgiftslagen i de
allra flesta fall borde kunna tillämpas på utlämnande av personuppgifter i enlighet med åtagandena i det internationella hälsoreglementet.32 Bestämmelsen i 18 § personuppgiftslagen har stöd i artikel 8.3 i dataskyddsdirektivet, som i sin tur motsvaras av artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen. I artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen har det dock, som anges i avsnitt 9.11.5, tillkommit ett
nytt undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter
32

Prop. 2005/06:215 s. 47.
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som avser folkhälsoområdet. Som framgår av det ovan nämnda
avsnittet är behovet av att säkerställa ett skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan eller säkerställa höga kvalitets- och
säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produkter exempel på skäl som motiverar behandling av känsliga
personuppgifter med stöd av artikeln. Eftersom behandlingen av
personuppgifter i det här fallet sker i syfte att upprätta skydd mot
internationella hot mot människors hälsa, är undantaget i artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen mer relevant att tillämpa.
För att undantaget i artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen ska
kunna tillämpas krävs att lämpliga och specifika åtgärder för att
skydda den registrerades rättigheter och friheter fastställs, särskilt
tystnadsplikt.
Regler om tystnadsplikt finns i 25 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), där sekretess föreskrivs som
huvudregel inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, såsom t.ex. åtgärder mot smittsamma sjukdomar.
Detta har i doktrin tolkats som att verksamhet enligt bl.a. smittskyddslagen (2004:168) omfattas av sekretess i den mån den är
individuellt inriktad.33 Regeringen har i förarbetena till lagen om
skydd mot internationella hot mot människors hälsa ansett att det
inte krävs något kompletterande sekretesskydd utöver det befintliga.34
Utredningen bedömer att sekretessen enligt 25 kap. 1 § första
stycket offentlighets- och sekretesslagen i vart fall täcker personuppgifter om hälsa som behandlas i syfte att vidta åtgärder mot
smittsamma sjukdomar, dvs. de känsliga personuppgifter som avses
i bestämmelsen i 12 § lagen om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa. I artikel 45 i det internationella hälsoreglementet
anges att personuppgifter ska omfattas av sekretess och behandlas
anonymiserat när det krävs enligt nationell rätt. Personuppgifter får
trots detta behandlas när det är nödvändigt för att bedöma och
33

Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen (1 juli 2016, Zeteo), kommentaren till
25 kap. 1 § under rubriken Sekretessbestämmelsens räckvidd.
34
Prop. 2005/06:215 s. 46.
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hantera risker för folkhälsan, men då ställer reglementet upp krav
på behandlingen som i allt väsentligt motsvarar de grundläggande
kraven i artikel 5 i dataskyddsförordningen. Sammantaget får kravet
på åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter
anses uppfyllt.
Den nu aktuella behandlingen av personuppgifter sker på grundval av nationell lagstiftning vilket också är ett krav enligt artikel 9.2 i
i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 12 § andra stycket tredje
meningen lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa har därmed stöd i artikel 9.2 i i dataskyddsförordningen och
kan behållas. Bestämmelsen bör, i enlighet med den bedömning
utredningen har gjort i avsnitt 9.11.6, inte utvidgas till att omfatta
även de nya kategorierna av känsliga personuppgifter, dvs. genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person samt uppgifter om sexuell läggning. Det
kommer alltså även fortsättningsvis endast att vara tillåtet att behandla sådana känsliga uppgifter som rör hälsa. Som anges i avsnitt
7.5 förekommer det att de olika kategorierna av känsliga personuppgifter överlappar varandra. Sådana uppgifter som omfattas av
någon av de nya kategorierna men även utgör en uppgift om hälsa,
kan enligt utredningens bedömning behandlas med stöd av 12 §
andra stycket tredje meningen lagen om skydd mot internationella
hot mot människors hälsa. Utredningen har övervägt om detta behöver förtydligas i bestämmelsen på så sätt att det anges att uppgifter som rör hälsa, inklusive genetiska och biometriska uppgifter
och uppgifter om sexuell läggning får behandlas, på samma sätt
som föreslås i avsnitt 10.1.11 och 12.8.4. Då det i utredningen inte
har framkommit något behov av att behandla sådana uppgifter om
hälsa som samtidigt omfattas av någon av de nya kategorierna,
saknas det dock enligt utredningens bedömning anledning att införa ett sådant förtydligande.
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12.10.4 Överföring till tredjeland
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 12 § andra stycket andra
meningen lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa behålls i sak men hänvisningen till 33 § personuppgiftslagen tas bort.
Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter, kommuner
och landsting får enligt 12 § andra stycket andra meningen lagen
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, oavsett
bestämmelserna i 33 § personuppgiftslagen, överföra personuppgifter till Världshälsoorganisationen och tredjeland för att fullgöra sin
uppgiftsskyldighet enligt lagen om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa.
Enligt artikel 49.1 d dataskyddsförordningen, som är direkt
tillämplig, får en överföring till ett tredjeland göras när den är nödvändig av viktiga skäl som rör allmänintresset. Internationella utbyten av uppgifter mellan hälsovårdsmyndigheter, t.ex. vid kontaktspårning för smittsamma sjukdomar, är enligt skäl 112 till dataskyddsförordningen en uppgiftsöverföring som krävs och är nödvändig med hänsyn till viktiga allmänintressen. I förarbetena till
12 § andra stycket andra meningen lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa har överföringen av personuppgifter ansetts motiverad med hänsyn till ett allmänt intresse.35 Det
saknas anledning att göra en annan bedömning i förhållande till
dataskyddsförordningen.
Kravet enligt artikel 49.4 i dataskyddsförordningen på att allmänintresset är erkänt i unionsrätten eller i nationell rätt är uppfyllt bl.a. genom att internationell överföring av personuppgifter
mellan hälsovårdsmyndigheter i syfte att arbeta mot smittspridning
särskilt omnämns i skälen till dataskyddsförordningen. I Europarådets sociala stadga är det dessutom ett mål att så långt som möjligt
förebygga uppkomsten av epidemier, folksjukdomar och andra
sjukdomar samt olycksfall. Personuppgifter kan därmed även enligt
dataskyddsförordningen föras över till Världshälsoorganisationen

35

Prop. 2005/06:215 s. 48.
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och tredjeland för fullgörande av uppgiftsskyldigheten enligt lagen
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
En bestämmelse om att överföring av personuppgifter till tredjeland i en viss situation är tillåten behöver, i enlighet med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.14, inte ändras om den i övrigt har
stöd i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 12 § andra stycket
andra meningen lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa kan därmed behållas i sak, men hänvisningen till 33 §
personuppgiftslagen bör tas bort.

12.11 Tobakslagen (1993:581)
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 12 e § tobakslagen
om utlämnande och användning av personuppgifter i vissa fall
kan behållas.
Av 12 e § tobakslagen framgår att en näringsidkare, som via distansförsäljning tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte
eller sin affärsverksamhet, inte får lämna ut personuppgifter om
konsumenten till tillverkaren av tobaksvaror eller till företag som
ingår i samma koncern eller till andra tredje parter. Personuppgifter
får inte heller användas eller överföras för andra ändamål än det
aktuella köpet.
Bestämmelsen infördes i tobakslagen i samband med att tobaksproduktdirektivet36 implementerades i svensk lagstiftning. I artikel 18.5 i tobaksproduktdirektivet anges i fråga om gränsöverskridande distansförsäljning att återförsäljningsställen endast ska behandla personuppgifter om konsumenten i enlighet med dataskyddsdirektivet och att dessa uppgifter inte får lämnas ut till tillverkaren av tobaksvaror eller till företag som ingår i samma koncern eller till andra tredje parter. Personuppgifter får inte heller
användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.
36

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning
av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG
(tobaksproduktdirektivet).

599

Författningar som bl.a. reglerar behandling av personuppgifter

SOU 2017:66

Detta gäller också om återförsäljningsstället utgör en del av tillverkaren av tobaksvaror. Eftersom begränsningen av återförsäljares
möjligheter att behandla personuppgifter inte återspeglas i reglerna
i personuppgiftslagen, ansåg regeringen att det var befogat att införa en specialbestämmelse i tobakslagen som hanterar tobaksproduktdirektivets krav på personuppgiftshantering vid gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror.37
Begränsningen av tobaksåterförsäljares möjligheter att behandla
personuppgifter återspeglas inte heller av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Det är av det skälet befogat att ha kvar specialbestämmelsen i tobakslagen. Eftersom specialbestämmelsen i övrigt
överensstämmer med vad som gäller enligt tobaksproduktdirektivet,
prövar utredningen inte bestämmelsens förenlighet med dataskyddsförordningen. Det åligger inte medlemsstaterna att pröva tobaksproduktdirektivets förenlighet med dataskyddsförordningen, jämför
artikel 98 i dataskyddsförordningen.

12.12 Alkohollagen (2010:1622)
12.12.1 Inledning
Folkhälsomyndigheten har det huvudsakliga ansvaret för tillsynen
över efterlevnaden av alkohollagen. För att tillsynen ska kunna
utövas effektivt, ska Folkhälsomyndigheten enligt 13 kap. alkohollagen föra ett centralt register som inkluderar uppgifter om personer som har tillstånd eller bedriver verksamhet enligt alkohollagen.
Det finns i 9 kap. alkohollagen dessutom bestämmelser om att uppgifter ska lämnas till och från olika myndigheter i syfte att skapa
förutsättningar för en effektiv tillsyn. Bestämmelserna i 9 och
13 kap. medför behandling av personuppgifter och nedan följer
därför en analys av bestämmelsernas förenlighet med dataskyddsförordningen.

37

Prop. 2015/16:82 s. 54 f.
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12.12.2 Register
Skyldighet att föra register
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om skyldighet att föra
register i 13 kap. 1 § alkohollagen kan behållas.
Av 13 kap. 1 § alkohollagen framgår att Folkhälsomyndigheten
med hjälp av automatiserad behandling ska föra ett centralt register
för tillsyn, uppföljning och utvärdering av lagens tillämpning samt
framställning av statistik.
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att ålägga
någon att föra ett visst register. Behandlingen av personuppgifter i
registret måste dock vara förenlig med dataskyddsförordningens
bestämmelser.
Ändamål och grund för behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om ändamål i 13 kap.
1 § alkohollagen kan behållas.
Av 13 kap. 1 § alkohollagen framgår att Folkhälsomyndigheten ska
föra ett register för ändamålen tillsyn, uppföljning och utvärdering
av lagens tillämpning samt framställning av statistik.
Skyldigheten att föra det aktuella registret är en rättslig förpliktelse. Ändamålen grundar sig på den rättsliga förpliktelsen att föra
registret och har således stöd i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
Någon ytterligare analys av vilket stöd ändamålen har i dataskyddsförordningen krävs inte, som utredningen konstaterat i avsnitt
9.10.1. Bestämmelserna i alkohollagen uppfyller också, i enlighet
med vad som anges i samma avsnitt, de krav på den rättsliga grunden som ställs i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen. Det finns
således stöd i dataskyddsförordningen för behandlingen av personuppgifter i registret.
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Personuppgifter som får behandlas
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 13 kap. 2 § alkohollagen om registrets innehåll kan behållas.
I registret får, enligt 13 kap. 2 § alkohollagen, beträffande dem som
har tillstånd eller bedriver verksamhet enligt alkohollagen behandlas uppgifter om namn eller firma, person-, samordnings-, registrerings- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, och
den verksamhet som tillståndet avser och om villkor som har meddelats för denna.
En sådan precisering av vilka personuppgifter som får behandlas
är förenlig med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c
i dataskyddsförordningen som anger att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Utredningen utgår från de överväganden om vilka uppgifter som behöver behandlas i registren som har
gjorts vid tidigare lagstiftningsarbeten. Medlemsstaterna tillåts som
redan framgått att införa sådana preciseringar i den nationella
lagstiftningen enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen
eller därför att de begränsar en myndighets möjligheter till behandling av personuppgifter. Bestämmelserna i 13 kap. 2 § alkohollagen
kan därmed behållas.
Några känsliga personuppgifter synes inte behandlas i registret.
Någon bedömning av om det är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter behöver därför inte göras.
Bemyndigande
Utredningens bedömning: Det bemyndigande som ges i 13 kap.
3 § alkohollagen behöver inte ändras.
Regeringen får enligt 13 kap. 3 § alkohollagen föreskriva att uppgifter till det register som avses i kapitlet får hämtas från register
som förs av statlig eller kommunal myndighet.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas
på detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Det

602

SOU 2017:66

Författningar som bl.a. reglerar behandling av personuppgifter

bemyndigande som ges i 13 kap. 3 § alkohollagen är således förenligt med dataskyddsförordningen och behöver inte ändras.
Direktåtkomst
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om direktåtkomst i
13 kap. 4 § alkohollagen behöver inte ändras.
I 13 kap. 4 § alkohollagen anges att Skatteverket för sin tillsyn enligt samma lag får ha direktåtkomst till uppgifter om serveringstillstånd i registret som avses i kapitlet.
Eftersom utredningen i avsnitt 9.16.2 har kommit fram till att
bestämmelser om direktåtkomst är säkerhetsåtgärder som kan
åläggas myndigheter utan hinder av dataskyddsförordningen, behöver bestämmelsen i 13 kap. 4 § alkohollagen inte ändras.
12.12.3 Rättelse och skadestånd
Utredningens förslag: Bestämmelsen i 13 kap. 5 § alkohollagen
som hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse
och skadestånd upphävs.
Enligt 13 kap. 5 § alkohollagen ska personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd gälla vid behandling av personuppgifter enligt alkohollagen. Bestämmelsen bör, i enlighet med de
slutsatser utredningen drar i avsnitt 9.15.1 och 9.19.1, upphävas.
12.12.4 Uppgiftsskyldigheter
Utredningens bedömning: Bestämmelser om uppgiftsskyldigheter behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
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I 9 kap. alkohollagen finns det bestämmelser om olika uppgiftsskyldigheter som i vissa fall kan medföra utlämnande av personuppgifter.
I enlighet med vad som anges i avsnitt 9.21 är det utredningens
bedömning att bestämmelser om uppgiftsskyldighet är lika tillåtna
enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet.
Bestämmelserna behöver således inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.

12.13 Socialtjänstlagen (2001:453)
och socialtjänstförordningen (2001:937)
12.13.1 Inledning
Socialtjänstlagen och den tillhörande socialtjänstförordningen innehåller bl.a. bestämmelser om socialtjänstens arbetsuppgifter, ansvarsfördelning och förutsättningar för rätt till bistånd. Utöver detta
finns även bestämmelser om dokumentation, säkerhetsåtgärder,
information till registrerade, rättelse, gallring av uppgifter och
uppgiftsskyldigheter. Vissa av dessa bestämmelser är tillämpliga på
såväl personuppgifter som andra uppgifter och oavsett om dokumentationen sker automatiserat eller manuellt medan andra endast
är tillämpliga på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter eller manuell behandling av personuppgifter som ingår
eller kommer att ingå i ett register. I den del bestämmelserna
tillämpas på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter eller manuell behandling av personuppgifter som ingår
eller kommer att ingå i ett register omfattas behandlingen av
tillämpningsområdet för dataskyddsförordningen och lagen (2001:454)
respektive förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Nedan görs därför en analys av om
bestämmelserna behöver anpassas till dataskyddsförordningen.
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12.13.2 Behandling av personuppgifter
Utredningens bedömning: Behandling av personuppgifter –
inklusive känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser – med anledning av åtgärder som krävs enligt socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen har stöd i dataskyddsförordningen och lagen respektive förordningen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten.
Socialtjänstlagen och den tillhörande förordningen innehåller flera
bestämmelser med krav på åtgärder som medför behandling av personuppgifter. I vissa fall rör det sig om behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser.
I 11 kap. 1 a § och 5 § första stycket samt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen finns det krav på dokumentation av bedömningar av
behov av skydd, handläggning av ärenden rörande enskilda, genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling samt missförhållanden eller en påtaglig risk för ett missförhållande. Socialnämnden ska vidare enligt 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstförordningen föra en förteckning över de barn som enligt nämndens
beslut vistas i familjehem eller efter nämndens medgivande i något
annat enskilt hem. En ansökan om vård enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga ska enligt 5 kap. 1 § socialtjänstförordningen innehålla uppgifter om den unge, bl.a. känsliga
personuppgifter, och uppgifter om dennes föräldrar. En vårdplan
respektive genomförandeplan för den unge ska enligt 5 kap. 1 a och
1 b §§ socialtjänstförordningen innehålla bl.a. uppgifter om vård
och åtgärder. Innan socialnämnden fattar beslut om vård av ett
barn i ett familjehem eller jourhem ska socialnämnden enligt 5 kap.
1 b § socialtjänstförordningen inhämta uppgifter från belastningsregistret som förs enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister och uppgifter från misstankeregistret som förs enligt förordningen (1999:1135) om misstankeregister avseende den eller dem
som nämnden avser att anlita för vård av ett barn i ett familjehem
eller jourhem.
Stöd för den behandling av personuppgifter ovan beskrivna bestämmelser medför, finns i ändamålet i 12 § första stycket 4 förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten,
som i sin tur har stöd i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. I den
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mån behandlingen avser känsliga personuppgifter, finns stöd i 7 §
första stycket 2 och andra stycket lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, som i sin tur har stöd i artikel 9.2 g i
dataskyddsförordningen. Stöd för behandling av uppgifter om lagöverträdelser finns i 7 § första stycket 3 och andra stycket lagen om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och artikel 10 i
dataskyddsförordningen. Se mer om lagligt stöd för socialtjänstens
behandling av personuppgifter i avsnitt 10.9.5 och 10.10.4.
Utredningen bedömer således att behandling av personuppgifter
– inklusive behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter
om lagöverträdelser – med anledning av åtgärder som krävs enligt
socialtjänstförordningen, har stöd i dataskyddsförordningen och lagen
respektive förordningen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten.
12.13.3 Register över verksamheter
Skyldighet att föra register
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om skyldighet att föra
register i 4 kap. 3 a § socialtjänstförordningen kan behållas.
Enligt 4 kap. 3 a § socialtjänstförordningen ska Inspektionen för
vård och omsorg föra ett register över dem som har tillstånd att
bedriva verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen, och dem som har anmält verksamhet enligt 7 kap. 1 § andra
stycket socialtjänstlagen. Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten.
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att ålägga
någon att föra ett visst register. Behandlingen av personuppgifter i
registret måste dock ske med beaktande av dataskyddsförordningens bestämmelser. Bestämmelsen kan därmed behållas.
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Direktåtkomst
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om direktåtkomst i
4 kap. 3 b och 4 kap. 3 c §§ andra stycket socialtjänstförordningen
behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
I 4 kap. 3 b § socialtjänstförordningen finns det en bestämmelse
om att Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till det register Inspektionen för vård och omsorg för med stöd av 4 kap. 3 a § samma
förordning. Socialstyrelsen har enligt 4 kap. 3 c § andra stycket
socialtjänstförordningen rätt att ta del av uppgifterna i registret
genom direktåtkomst.
Utredningen har i avsnitt 9.16.2 konstaterat att bestämmelser
om hur och under vilka förutsättningar elektroniskt utlämnande av
behandlade personuppgifter får ske är att anse som säkerhetsåtgärder, som i fråga om myndigheter inte behöver ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
12.13.4 Säkerhetsåtgärder
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 11 kap. 5 § andra
stycket och 6 § första meningen socialtjänstlagen behöver inte
ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Av 11 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen framgår att handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att
obehöriga inte får tillgång till dem. Enligt 11 kap. 6 § första
meningen samma lag ska dokumentationen utformas med respekt
för den enskildes integritet. I den mån handlingarna och dokumentationen i övrigt innehåller personuppgifter får detta anses utgöra
sådana säkerhetsåtgärder/skyddsåtgärder som – i enlighet med vad
utredningen konstaterat i avsnitt 9.16.2 – i fråga om myndigheter
inte behöver ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Enligt 7 kap. 3 § socialtjänstlagen gäller bestämmelserna i 11 kap.
5 och 6 §§ socialtjänstlagen i tillämpliga delar även i enskild verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn
enligt socialtjänstlagen. Eftersom den ursprungliga behandlingen av
personuppgifter grundar sig på en arbetsuppgift av allmänt intresse
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enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, är det möjligt att med
stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen föreskriva om
särskilda säkerhetsåtgärder/skyddsåtgärder även för enskilda (se
avsnitt 9.16.2).
Bestämmelserna i 11 kap. 5 och 6 §§ socialtjänstlagen behöver
således inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
12.13.5 Information och rättelse
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 11 kap. 6 § andra
och tredje meningarna socialtjänstlagen om information och
rättelse kan komplettera bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Information
Enligt 11 kap. 6 § andra meningen socialtjänstlagen bör den enskilde hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om anteckningarna
förs helt eller delvis automatiserat eller manuellt i ett register eller
kommer att ingå i ett register, finns ett mer omfattande krav på
information till den registrerade till följd av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Även enligt dataskyddsdirektivet finns dock
krav på ytterligare information till den registrerade. I förarbetena
till bestämmelsen i 11 kap. 6 § socialtjänstlagen har regeringen inte
kommenterat förhållandet till personuppgiftslagen.38 I förarbetena
till motsvarande bestämmelse i 21 b § lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade har regeringen dock konstaterat att personuppgiftslagens bestämmelser om information till
den registrerade gäller vid behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten och att det såvitt framkommit inte har medfört några
problem i tillämpningen i förhållande till bestämmelser om insynsrätt m.m. enligt socialtjänstlagen. Regeringen har därför inte sett
några hinder för en kompletterande bestämmelse om krav på under-

38

Prop. 1996/97:124 s. 151 ff. och prop. 2000/01:80 s. 169.
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rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.39
Samma slutsats får anses vara relevant även i förhållande till 11 kap.
6 § andra meningen socialtjänstlagen (som är en sådan bestämmelse
om insynsrätt som regeringen syftar på i förarbetena till lagen om
stöd och service för vissa funktionshindrade).
Bestämmelsen i 11 kap. 6 § andra meningen socialtjänstlagen,
som i dagsläget kompletterar personuppgiftslagens bestämmelser
om information till registrerade, kommer i stället att komplettera
motsvarande bestämmelser i dataskyddsförordningen. Regeringens
slutsats om att kompletterande bestämmelser inte har medfört några
problem i tillämpningen har då motsvarande relevans och bestämmelsen kan därför kvarstå oförändrad.
Rättelse
I 11 kap. 6 § tredje meningen socialtjänstlagen anges att om den
enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig, ska
detta antecknas.
Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen införs en ny rätt för
registrerade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den
registrerade nämligen ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bl.a. genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande. Bestämmelsen i 11 kap. 6 § tredje meningen socialtjänstlagen
utgör möjligen en utvidgning av den registrerades rättigheter i förhållande till dataskyddsförordningens bestämmelser. Medlemsstaterna tillåts emellertid att införa mer specifika bestämmelser i
den nationella lagstiftningen med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Att på detta sätt möjligen utvidga den registrerades rätt att få sina synpunkter på behandlingen antecknade får
därmed anses förenligt med dataskyddsförordningen. Bestämmelsen i 11 kap. 6 § tredje meningen socialtjänstlagen behöver därmed
inte heller ändras med anledning av dataskyddsförordningen.

39

Prop. 2004/05:39 s. 35 f.
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12.13.6 Uppgiftsskyldigheter
Utredningens bedömning: Uppgiftsskyldigheter i socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
I 2 kap. 6 § andra stycket, 2 a kap. 12 §, 11 kap. 11–11 c §§40 och
12 kap. 5–10 §§ socialtjänstlagen samt 4 kap. 3 c §, 6 kap. 2 § tredje
stycket och 7 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstförordningen föreskrivs olika uppgiftsskyldigheter. Regeringen får enligt vissa av bestämmelserna meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut.
Utredningen har i fråga om uppgiftsskyldigheter i avsnitt 9.21
konstaterat att bestämmelser om uppgiftsskyldighet är lika tillåtna
enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på
dessa områden och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Det
finns därmed inget behov av att ändra bestämmelserna med anledning av dataskyddsförordningen. När uppgiftsskyldigheten fullgörs
måste dock den personuppgiftsansvarige beakta den reglering om
dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
12.13.7 Gallring
Utredningens bedömning: Bestämmelser om bevarande och gallring i socialtjänstlagen behöver inte ändras med anledning av
dataskyddsförordningen.
I 7 kap. 3–6 §§ och 12 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen finns det
bestämmelser om bevarande och gallring. I 7 kap. 2 § socialtjänstförordningen finns det ett förtydligande av vad som gäller enligt
7 kap. 3 a § andra stycket och 12 kap. 2 § tredje stycket socialtjänstlagen.
Utredningen har i avsnitt 9.17.2 fastslagit att bestämmelser i
registerförfattningar om bevarande och gallring inte behöver ändras
40

11 kap. 11 c § socialtjänstlagen upphör att gälla den 1 januari 2018, se SFS 2017:590.
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i sak under förutsättning att den ursprungliga behandlingen grundar
sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c
och e i dataskyddsförordningen. Eftersom den verksamhet som
bedrivs enligt socialtjänstlagen grundar sig på en arbetsuppgift av
allmänt intresse, är någon förändring av bestämmelserna i 7 kap. 3–
6 §§ och 12 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen respektive 7 kap. 2 §
socialtjänstförordningen inte nödvändig.

12.14 Lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade
och förordningen (1993:1090)
om stöd och service till vissa funktionshindrade
12.14.1 Inledning
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och den
tillhörande förordningen innehåller – utöver bl.a. bestämmelser om
insatser till vissa funktionshindrade – bestämmelser om dokumentation, säkerhetsåtgärder, information, rättelse, uppgiftsskyldighet,
register och gallring av uppgifter. Dessa bestämmelser är tillämpliga
på såväl personuppgifter som andra uppgifter och oavsett om
dokumentationen sker automatiserat eller manuellt. I den del bestämmelserna tillämpas på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter eller manuell behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att ingå i ett register omfattas behandlingen av tillämpningsområdet för dataskyddsförordningen och
lagen (2001:454) respektive förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Nedan görs en analys
av om dessa bestämmelser behöver anpassas till dataskyddsförordningen.
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12.14.2 Krav på dokumentation
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om dokumentation i
21 a § första stycket lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan och bör behållas.
Enligt 21 a § första stycket lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade ska handläggning av ärenden som rör enskilda
samt genomförande av beslut om insatser enligt samma lag dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som
vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.
Stöd för den behandling av personuppgifter som dokumentationen innebär finns i ändamålet i 12 § första stycket 4 förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, som
i sin tur har stöd i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. I den mån
behandlingen avser känsliga personuppgifter, finns stöd i 7 § första
stycket 2 och andra stycket lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, som i sin tur har stöd i artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen. Stöd för behandling av uppgifter om lagöverträdelser finns i 7 § första stycket 3 och andra stycket lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och artikel 10 i
dataskyddsförordningen. Se mer om lagligt stöd för socialtjänstens
behandling av personuppgifter i avsnitt 10.9.5 och 10.10.4.
Utredningen bedömer således att behandling av personuppgifter
– inklusive behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter
om lagöverträdelser – för ändamål som anges i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (dokumentation), har lagligt
stöd i dataskyddsförordningen och lagen respektive förordningen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Bestämmelsen
i 21 a § första stycket lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan och bör därmed behållas.
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12.14.3 Säkerhetsåtgärder
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 21 a § andra stycket
och 21 b § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Av 21 a § andra stycket lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade framgår att handlingar som rör enskildas personliga
förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
Enligt 21 b § första meningen samma lag ska dokumentationen
utformas med respekt för den enskildes integritet. I den mån handlingarna och dokumentationen i övrigt innehåller personuppgifter
får detta anses utgöra sådana säkerhetsåtgärder som – i enlighet
med vad utredningen konstaterat i avsnitt 9.16.2 – i fråga om myndigheter inte behöver ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Enligt 23 a § första meningen lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade gäller bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ i tillämpliga delar även i enskild verksamhet. Eftersom den ursprungliga
behandlingen av personuppgifter grundar sig på en arbetsuppgift av
allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, är det
möjligt att med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen föreskriva om särskilda säkerhetsåtgärder/skyddsåtgärder
även för enskilda (se avsnitt 9.16.2).
12.14.4 Information och rättelse
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 21 b § andra och
tredje meningarna lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade om information och rättelse kan komplettera bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Information
Enligt 21 b § andra meningen lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade bör den enskilde hållas underrättad om de
journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom
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eller henne. Om anteckningarna förs helt eller delvis automatiserat
eller manuellt i ett register eller kommer att ingå i ett register, finns
ett mer omfattande krav på information till den registrerade till
följd av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Även enligt
dataskyddsdirektivet finns dock krav på ytterligare information till
den registrerade. I förarbetena till bestämmelsen i 21 b § lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade har regeringen konstaterat att personuppgiftslagens bestämmelser om information till
den registrerade gäller vid behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten och att det såvitt framkommit inte har medfört några
problem i tillämpningen i förhållande till bestämmelser om insynsrätt m.m. enligt socialtjänstlagen (2001:453). Regeringen har därför
inte sett några hinder för en kompletterande bestämmelse om krav
på underrättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.41
Bestämmelsen i 21 b § andra meningen lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, som i dagsläget kompletterar
personuppgiftslagens bestämmelser om information till registrerade, kommer i stället att komplettera motsvarande bestämmelser i
dataskyddsförordningen. Regeringens slutsats om att kompletterande bestämmelser inte har medfört några problem i tillämpningen
har då motsvarande relevans och bestämmelsen kan därför kvarstå
oförändrad.
Rättelse
I 21 b § tredje meningen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade anges att om den enskilde anser att någon uppgift i
dokumentationen är oriktig, ska detta antecknas.
Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen införs en ny rätt för
registrerade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska
den registrerade nämligen ha rätt att komplettera ofullständiga
personuppgifter, bl.a. genom att tillhandahålla ett kompletterande
utlåtande. Bestämmelsen i 21 b § tredje meningen lagen om stöd och
service utgör möjligen en utvidgning av den registrerades rättigheter
i förhållande till dataskyddsförordningens bestämmelser. Medlems41

Prop. 2004/05:39 s. 35 f.
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staterna tillåts emellertid att införa mer specifika bestämmelser i
den nationella lagstiftningen med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Att på detta sätt möjligen utvidga den registrerades rätt att få sina synpunkter på behandlingen antecknade får
därmed anses förenligt med dataskyddsförordningen. Bestämmelsen
i 21 b § tredje meningen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade behöver därmed inte heller ändras med anledning av
dataskyddsförordningen.
12.14.5 Uppgiftsskyldighet
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 15 a § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade behöver inte ändras med
anledning av dataskyddsförordningen.
I 15 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade anges
att kommunen ska lämna ut vissa personuppgifter beträffande enskilda till Socialstyrelsen för framställning av officiell statistik.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas
ut.
I enlighet med vad som anges i avsnitt 9.21 är det utredningens
bedömning att bestämmelser om uppgiftsskyldighet är lika tillåtna
enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet.
Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på
detta område och inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Bestämmelsen behöver således inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen. När uppgiftsskyldigheten fullgörs måste dock den
personuppgiftsansvarige beakta den reglering om dataskydd som
finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
12.14.6 Register över verksamheter
Skyldighet att föra register
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om skyldighet att föra
register i 11 b § förordningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade kan behållas.
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Enligt 11 b § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska Inspektionen för vård och omsorg föra ett register
över dem som har tillstånd att bedriva enskild verksamhet och dem
som har anmält verksamhet enligt 23 § lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
Dataskyddsförordningen påverkar inte möjligheten att ålägga
någon att föra ett visst register. Behandlingen av personuppgifter i
registret måste dock utföras med beaktande av dataskyddsförordningens bestämmelser. Bestämmelsen kan därmed behållas.
Om registret innehåller uppgifter om personer med vård- och
omsorgsbehov (jämför 7 och 8 §§ förordningen om stöd och service
till vissa funktionshindrade) finns stöd för behandling av personuppgifter i 12 § första stycket 4 förordningen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten. För behandling av känsliga
personuppgifter finns stöd i 7 § första stycket 2 och andra stycket
lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Se
mer om bestämmelserna i lagen respektive förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och deras förenlighet med dataskyddsförordningen i avsnitt 10.9.5 och 10.10.4.
Direktåtkomst
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om direktåtkomst i
11 c § och 11 d § andra stycket förordningen om stöd och
service till vissa funktionshindrade behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Av 11 c § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade framgår att Inspektionen för vård och omsorg under vissa
förutsättningar ska låta Socialstyrelsen ha direktåtkomst till det
register som avses i 11 b § förordningen om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Socialstyrelsen har enligt 11 d § andra
stycket rätt att ta del av uppgifterna genom direktåtkomst.
Av avsnitt 9.16.2 framgår att bestämmelser om direktåtkomst är
säkerhetsåtgärder som utan hinder av dataskyddsförordningen kan
åläggas myndigheter. Bestämmelsen i 11 c § förordningen om stöd
och service till vissa funktionshindrade behöver således inte ändras
med anledning av dataskyddsförordningen.
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Uppgiftsskyldighet
Utredningens bedömning: Bestämmelsen om skyldighet att
lämna ut uppgifter i 11 d § första stycket förordningen om stöd
och service till vissa funktionshindrade behöver inte ändras med
anledning av dataskyddsförordningen.
Av 11 d § första stycket förordningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade framgår att Inspektionen för vård och omsorg
under vissa förutsättningar ska lämna ut uppgifterna i registret till
Socialstyrelsen.
Av avsnitt 9.21 framgår att befintliga uppgiftsskyldigheter är
lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelsen i 11 d § första stycket förordningen om
stöd och service till vissa funktionshindrade behöver således inte
ändras med anledning av dataskyddsförordningen. När uppgiftsskyldigheten fullgörs måste dock den personuppgiftsansvarige beakta den reglering om dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
12.14.7 Gallring
Utredningens bedömning: Bestämmelser om bevarande och gallring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och
förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade
behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
I 21 c, 21 d och 23 a–23 e §§ lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade finns bestämmelser om bevarande och gallring.
I 12 § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns ett förtydligande av vad som gäller enligt 21 d § andra
stycket och 23 b § andra stycket lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Utredningen har i avsnitt 9.17.2 fastslagit att bestämmelser i
registerförfattningar om bevarande och gallring inte behöver ändras
i sak under förutsättning att den ursprungliga behandlingen grundar
sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning enligt artikel 6.1 c eller e i
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dataskyddsförordningen. Eftersom den verksamhet som bedrivs
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade grundar sig på en arbetsuppgift av allmänt intresse, är någon förändring
av bestämmelserna i 21 c, 21 d och 23 a–23 e §§ lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade respektive 12 § förordningen
om stöd och service till vissa funktionshindrade inte nödvändig.

12.15 Förordningen (1981:1370) om skyldighet för
socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagen i
1 § förordningen om skyldighet för socialnämnderna att lämna
statistiska uppgifter ändras till att avse dataskyddsförordningen.
Utredningens bedömning: Bestämmelserna om uppgiftsskyldighet för socialnämnderna och bemyndigande att meddela föreskrifter behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
I 1 § förordningen om skyldighet för socialnämnderna att lämna
statistiska uppgifter finns en hänvisning till personuppgiftslagen.
Eftersom personuppgiftslagen upphävs när dataskyddsförordningen
ska börja tillämpas, bör hänvisningen ändras till att avse dataskyddsförordningen.
De uppgiftsskyldigheter som regleras i 2 och 3 §§ förordningen
om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
är, enligt den bedömning utredningen har gjort i avsnitt 9.21, lika
tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmelserna om uppgiftsskyldighet behöver alltså inte
ändras med anledning av dataskyddsförordningen. Vid fullgörandet
av uppgiftsskyldigheten måste dock den personuppgiftsansvarige
iaktta den reglering om dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
Enligt 4 § förordningen om skyldighet för socialnämnderna att
lämna statistiska uppgifter får Socialstyrelsen, efter samråd med
Sveriges Kommuner och Landsting, meddela närmare föreskrifter
om uppgiftslämnandet enligt förordningen. Dataskyddsförordningen hindrar inte att föreskrifter meddelas på detta område och
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inte heller att föreskriftsrätten delegeras. Det finns således inget
behov av att ändra bestämmelsen med anledning av dataskyddsförordningen.

12.16 Förordningen (2010:425) om ersättning
för kostnader för sjuklön
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 3 § förordningen
om ersättning för kostnader för sjuklön behöver inte ändras med
anledning av dataskyddsförordningen.
I 3 § förordningen om ersättning för kostnader för sjuklön anges
att beslut om ersättning enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
får fattas genom automatiserad behandling av Försäkringskassan
när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223).
Det automatiserade beslutsfattande som avses i bestämmelsen
inkluderar inte profilering, som enligt definitionen i artikel 4.4 i
dataskyddsförordningen är varje form av automatisk behandling av
personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att
bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet
för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen,
pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar. Det aktuella
förfarandet påverkas därför, i enlighet med vad utredningen angett i
avsnitt 9.15.1 om automatiserat och individuellt beslutsfattande,
inte av vad som anges i artikel 22 i dataskyddsförordningen. Den
behandling av personuppgifter som sker genom beslutsfattandet
omfattas av bestämmelserna i 114 kap. socialförsäkringsbalken.
Bestämmelsen i 3 § förordningen om ersättning för kostnader för
sjuklön behöver därmed inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
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12.17 Förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Försäkringskassan
Utredningens bedömning: Bemyndigandena i 2 § 2 och 8 förordningen med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
I 2 § 2 förordningen med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan ges Försäkringskassan möjlighet att meddela föreskrifter
om att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket lagen
(1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad behandling.
Enligt 12 § första stycket lagen om sjuklön ska arbetsgivaren till
Försäkringskassan anmäla sjukdomsfall som har gett arbetstagare
hos honom rätt till sjuklön, om sjukperioden och anställningen
fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång. Anmälan ska innehålla
uppgifter om bl.a. arbetstagarens personnummer eller samordningsnummer och det datum när sjuklöneperioden började. De uppgifter
som ska lämnas till Försäkringskassan utgör således delvis uppgifter om hälsa, dvs. känsliga personuppgifter.
Om uppgifterna lämnas automatiserat, medför det en behandling av personuppgifter som omfattas av dataskyddsförordningens
tillämpningsområde. Stöd för behandlingen av personuppgifter
finns i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen, eftersom arbetsgivaren har en rättslig skyldighet att lämna uppgifterna. Behandlingen
av känsliga personuppgifter enligt förordningen med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan får enligt utredningens bedömning
i vart fall anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse
– en fungerande administration av socialförsäkringen. Behandling
av känsliga personuppgifter är därmed tillåten med stöd av undantaget i artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen.
Det finns således inget hinder mot att meddela föreskrifter om
att arbetsgivare får lämna uppgifter till Försäkringskassan genom
automatiserad behandling. Detta förutsätter naturligtvis att bl.a.
kraven på skyddsåtgärder enligt artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen iakttas. Dataskyddsförordningen hindrar inte heller att
föreskriftsrätten delegeras. Bestämmelsen i 2 § 2 förordningen med
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vissa bemyndiganden för Försäkringskassan behöver därmed inte
ändras.
Enligt 2 § 8 förordningen med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan får Försäkringskassan också meddela föreskrifter om i
vilken utsträckning en enskild inom Försäkringskassans verksamhetsområde får använda självbetjäningstjänster enligt 111 kap. 4 §
socialförsäkringsbalken samt om användningen av elektroniska
underskrifter, certifikat och andra metoder för identifiering enligt
5 och 6 §§ samma kapitel. Detta bemyndigande avser bestämmelser
om säkerhetsåtgärder. Dataskyddsförordningen hindrar inte att
föreskrifter meddelas i fråga om säkerhetsåtgärder och inte heller
att föreskriftsrätten delegeras. Bestämmelsen i 2 § 8 förordningen
med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan behöver därmed
inte ändras.

12.18 Lagen (1991:1047) om sjuklön
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 17 c § lagen om sjuklön behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Av 17 c § lagen om sjuklön framgår att när Försäkringskassan har
beviljat ersättning enligt 17 § ska Försäkringskassan lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för kreditering på arbetsgivarens
skattekonto, oavsett om sekretess gäller. Uppgifterna får lämnas på
medium för automatiserad behandling.
I enlighet med vad som anges i avsnitt 9.21 är det utredningens
bedömning att bestämmelser om uppgiftsskyldighet är lika tillåtna
enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet.
När uppgiftsskyldigheten fullgörs automatiserat måste dock bestämmelser om dataskydd beaktas.
Försäkringskassans utlämnande av personuppgifter omfattas av
regleringen i 114 kap. socialförsäkringsbalken. Av 114 kap. 9 § 1
socialförsäkringsbalken framgår att Försäkringskassan får behandla
personuppgifter som behandlas för primära ändamål för att automatiserat tillhandahålla information utanför den egna myndigheten
på grund av uppgiftsskyldigheter. Eventuella känsliga personuppgifter kan lämnas ut automatiserat med stöd av 114 kap. 11 § första
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stycket socialförsäkringsbalken. Bestämmelserna i 114 kap. 9 § 1
och 11 § första stycket socialförsäkringsbalken har stöd i dataskyddsförordningen (avsnitt 10.13.5 och 10.13.6). En bestämmelse
om att personuppgifter får lämnas på medium för automatiserad
behandling får anses vara en sådan mer specifik, eller särskild, bestämmelse som det enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen är tillåtet att ha i nationell rätt för att reglera behandling
som grundar sig på en rättslig förpliktelse eller en arbetsuppgift av
allmänt intresse enligt artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen.
Det är således möjligt att föreskriva att Försäkringskassan med
anledning av en uppgiftsskyldighet får lämna personuppgifter på
medium för automatiserad behandling. Bestämmelsen i 17 c § lagen
om sjuklön behöver därmed inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.

12.19 Bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 1 b § första stycket
bostadsbidragsförordningen behöver inte ändras med anledning
av dataskyddsförordningen.
Av 1 b § första stycket bostadsbidragsförordningen följer att Centrala
studiestödsnämnden på begäran ska lämna Försäkringskassan uppgifter om utbetalda studiemedel i form av studiebidrag, utom när
det gäller den del som avser tilläggsbidrag. Uppgifterna ska lämnas
på medium för automatiserad behandling.
I enlighet med vad som anges i avsnitt 9.21 är det utredningens
bedömning att bestämmelser om uppgiftsskyldighet är lika tillåtna
enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet.
När uppgiftsskyldigheten fullgörs automatiserat måste dock bestämmelser om dataskydd beaktas.
När Centrala studiestödsnämnden lämnar ut personuppgifter på
medium för automatiserad behandling, omfattas behandlingen av
studiestödsdatalagen (2009:287). Av 4 § andra stycket studiestödsdatalagen framgår att personuppgifter som behandlas för primära
ändamål inom Centrala studiestödsnämnden även får behandlas
genom att lämnas ut i den utsträckning skyldighet för Centrala
studiestödsnämnden att lämna uppgifter följer av lag eller förord622
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ning. Eventuella känsliga personuppgifter kan lämnas ut med stöd
av 6 § andra stycket studiestödsdatalagen.42 En bestämmelse om att
personuppgifter ska lämnas på medium för automatiserad behandling får anses vara en sådan mer specifik, eller särskild, bestämmelse
som är tillåten enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen
(uppgiftslämnandet grundar sig på en uppgiftsskyldighet, dvs. en
rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen).
Det är således möjligt att föreskriva att Centrala studiestödsnämnden med stöd av uppgiftsskyldighet ska lämna personuppgifter på
medium för automatiserad behandling. Bestämmelsen i 1 b § första
stycket bostadsbidragsförordningen behöver därmed inte ändras
med anledning av dataskyddsförordningen.

12.20 Förordningen (1996:1036) om underhållsstöd
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 5 § förordningen
om underhållsstöd behöver inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
Av 5 § förordningen om underhållsstöd framgår att Centrala studiestödsnämnden ska, för fastställande av underhållsstöd och betalningsskyldighet, på medium för automatiserad behandling lämna
Försäkringskassan uppgift om studiemedel i form av studiebidrag
som har betalats ut till någon av föräldrarna. Uppgiften ska inte innefatta tilläggsbidrag.
I enlighet med vad som anges i avsnitt 9.21 är det utredningens
bedömning att bestämmelser om uppgiftsskyldighet är lika tillåtna
enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet.
När uppgiftsskyldigheten fullgörs automatiserat måste dock bestämmelser om dataskydd beaktas.
När Centrala studiestödsnämnden lämnar ut personuppgifter på
medium för automatiserad behandling, omfattas behandlingen av
studiestödsdatalagen (2009:287). Av 4 § andra stycket studiestödsdatalagen framgår att personuppgifter som behandlas för primära
42
I SOU 2017:49 har föreslagits ett nytt andra stycke i 6 § studiestödsdatalagen. Nuvarande
6 § andra stycket studiestödslagen blir enligt förslaget i stället 6 § tredje stycket studiestödsdatalagen.
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ändamål inom Centrala studiestödsnämnden även får behandlas
genom att lämnas ut i den utsträckning skyldighet för Centrala
studiestödsnämnden att lämna uppgifter följer av lag eller förordning. Eventuella känsliga personuppgifter kan lämnas ut med stöd
av 6 § andra stycket studiestödsdatalagen.43 En bestämmelse om att
personuppgifter ska lämnas på medium för automatiserad behandling får anses vara en sådan mer specifik, eller särskild, bestämmelse
som är tillåten enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen
(uppgiftslämnandet grundar sig på en uppgiftsskyldighet, dvs. en
rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen).
Det är således möjligt att föreskriva att Centrala studiestödsnämnden med stöd av uppgiftsskyldighet ska lämna personuppgifter på
medium för automatiserad behandling. Bestämmelsen i 5 § förordningen om underhållsstöd behöver därmed inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.

12.21 Förordningen (1998:1340)
om inkomstgrundad ålderspension
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 4 och 5 §§ förordningen om inkomstgrundad ålderspension behöver inte ändras
med anledning av dataskyddsförordningen.
Av 4 § förordningen om inkomstgrundad ålderspension framgår att
Pensionsmyndigheten ska underrätta Skatteverket om anmälan om
överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt enligt
61 kap. 11–16 §§ socialförsäkringsbalken. Uppgifterna får lämnas
på medium för automatiserad behandling. Enligt 5 § förordningen
om inkomstgrundad ålderspension får även uppgifter som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska lämna till Pensionsmyndigheten enligt 110 kap. 35 § första stycket socialförsäkringsbalken
lämnas på medium för automatiserad behandling.
I enlighet med vad som anges i avsnitt 9.21 är det utredningens
bedömning att bestämmelser om uppgiftsskyldighet är lika tillåtna
43
I SOU 2017:49 har föreslagits ett nytt andra stycke i 6 § studiestödsdatalagen. Nuvarande
6 § andra stycket studiestödslagen blir enligt förslaget i stället 6 § tredje stycket studiestödsdatalagen.

624

SOU 2017:66

Författningar som bl.a. reglerar behandling av personuppgifter

enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet.
När uppgiftsskyldigheten fullgörs automatiserat måste dock bestämmelser om dataskydd beaktas.
Pensionsmyndighetens utlämnande av personuppgifter omfattas
av regleringen i 114 kap. socialförsäkringsbalken. Av 114 kap. 9 § 1
socialförsäkringsbalken framgår att Pensionsmyndigheten får behandla personuppgifter som behandlas för primära ändamål för att
automatiserat tillhandahålla information utanför den egna myndigheten på grund av uppgiftsskyldigheter. Eventuella känsliga personuppgifter kan lämnas ut automatiserat med stöd av 114 kap. 11 §
första stycket socialförsäkringsbalken. Bestämmelserna i 114 kap.
9 § 1 och 11 § första stycket socialförsäkringsbalken har stöd i dataskyddsförordningen (avsnitt 10.13.5 och 10.13.6).
Lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga, som omfattar utlämnande av personuppgifter från
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, anger endast primära ändamål (5 §). Det är inte angett för vilka ändamål personuppgifter kan
lämnas ut och det finns ingen hänvisning till finalitetsprincipen (9 §
första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen), men det
framgår av 4 § att personuppgiftslagen ska tillämpas om inget annat
följer av lagen. I lagens förarbeten förs ett resonemang om att utlämnande av personuppgifter är en behandling enligt personuppgiftslagen och att den därför inte får ske om det är oförenligt med
de ändamål som angavs vid insamlandet.44 Avsikten torde därmed
ha varit att finalitetsprincipen ska kunna tillämpas. Det får förutsättas att det, när 5 § förordningen om inkomstgrundad ålderspension infördes, bedömdes förenligt med finalitetsprincipen och
lagen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
att lämna ut de aktuella uppgifterna automatiserat.45 Utlämnandet
avser inte några känsliga personuppgifter (se 110 kap. 35 § första
stycket och 60 kap. 17 § socialförsäkringsbalken).
Bestämmelser om att personuppgifter får lämnas ut på medium
för automatiserad behandling får anses vara sådana mer specifika,
eller särskilda, bestämmelser som är tillåtna enligt artikel 6.2 och
6.3 i dataskyddsförordningen (uppgiftslämnandet grundar sig på en
44

Prop. 1997/98:80 s. 70.
Lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga är föremål
för översyn av Utredningen om behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
(Fö 2016:01). Eventuella ändringar i lagen bör beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
45
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uppgiftsskyldighet, dvs. en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i
dataskyddsförordningen). Det är således möjligt att föreskriva att
de aktuella uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad
behandling. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ förordningen om inkomstgrundad ålderspension behöver därmed inte ändras med anledning
av dataskyddsförordningen.

12.22 Förordningen (2008:193)
om statligt tandvårdsstöd
Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 17 och 19 a §§ förordningen om statligt tandvårdsstöd behöver inte ändras med
anledning av dataskyddsförordningen.
Av 17 § första stycket förordningen om statligt tandvårdsstöd
framgår att uppgifter, som vårdgivaren ska lämna enligt uppgiftsskyldigheter i 15 och 16 §§ samt i ansökan om förhandsprövning
och ansökan om ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, ska lämnas på elektronisk väg. Enligt 19 a § förordningen
om statligt tandvårdsstöd ska Försäkringskassan lämna uppgifter
till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Uppgifterna får lämnas på medium för automatiserad behandling.
I enlighet med vad som anges i avsnitt 9.21 är det utredningens
bedömning att bestämmelser om uppgiftsskyldighet är lika tillåtna
enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet.
När uppgiftsskyldigheten fullgörs automatiserat måste dock bestämmelser om dataskydd beaktas.
När en vårdgivare lämnar ut personuppgifter på elektronisk väg,
är patientdatalagen (2008:355) tillämplig på behandlingen av personuppgifter. Enligt 2 kap. 5 § patientdatalagen får personuppgifter
som behandlas för primära ändamål även behandlas för att fullgöra
uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Bestämmelsen ger också stöd för att lämna ut eventuella
känsliga personuppgifter. Bestämmelsen i 2 kap. 5 § patientdatalagen har stöd i dataskyddsförordningen (avsnitt 10.1.7).
Försäkringskassans utlämnande av personuppgifter omfattas av
regleringen i 114 kap. socialförsäkringsbalken. Av 114 kap. 9 § 1
socialförsäkringsbalken framgår att Försäkringskassan får behandla
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personuppgifter som behandlas för primära ändamål för att automatiserat tillhandahålla information utanför den egna myndigheten
på grund av uppgiftsskyldigheter. Eventuella känsliga personuppgifter kan lämnas ut automatiserat med stöd av 114 kap. 11 § första
stycket socialförsäkringsbalken. Bestämmelserna i 114 kap. 9 § 1
och 11 § första stycket socialförsäkringsbalken har stöd i dataskyddsförordningen (avsnitt 10.13.5 och 10.13.6).
En bestämmelse om att personuppgifter ska lämnas ut på elektronisk väg alternativt medium för automatiserad behandling får anses
vara en sådan mer specifik, eller särskild, bestämmelse som är tillåten
enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Det är således
möjligt att föreskriva att vårdgivare respektive Försäkringskassan
med stöd av en uppgiftsskyldighet ska lämna ut personuppgifter på
elektronisk väg respektive på medium för automatiserad behandling. Bestämmelserna i 17 och 19 a §§ förordningen om statligt
tandvårdsstöd behöver därmed inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen.
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13

Författningar
med uppgiftsskyldigheter

Utredningens bedömning: Befintliga uppgiftsskyldigheter är lika
tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet och bör inte ändras.
Inom Socialdepartementets verksamhetsområde finns det en stor
mängd författningar som reglerar uppgiftsskyldigheter. Det handlar om författningar som enbart gäller skyldigheten att lämna uppgifter, t.ex. förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra
myndigheter, förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter
som avser stöd och service till vissa funktionshindrade och förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453), men även om författningar som innehåller
bl.a. en eller flera bestämmelser om uppgiftsskyldigheter, t.ex. tandvårdsförordningen (1998:1338), lagen (2007:606) om utredningar
avseende vissa dödsfall och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.
Utan att redogöra för varje enskild bestämmelse konstaterar utredningen, i enlighet med vad som framgår av avsnitt 9.21, att befintliga uppgiftsskyldigheter är lika tillåtna enligt dataskyddsförordningen som enligt dataskyddsdirektivet och att de inte bör ändras
med anledning av dataskyddsförordningen. När uppgiftsskyldigheten fullgörs måste dock den personuppgiftsansvarige beakta den
reglering om dataskydd som finns i bl.a. dataskyddsförordningen.
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Obsoleta författningar

14.1

Förordningen (1994:565)
om vårdnadsbidragsregister

Utredningens förslag: Förordningen om vårdnadsbidrag bör inte
anpassas till dataskyddsförordningen utan i stället upphävas.
Den 1 juli 1994 trädde lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag i kraft.
Vårdnadsbidrag skulle enligt lagen handläggas av Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Eftersom lagen
(1994:1517) om socialförsäkringsregister krävde att regeringen utfärdade en förordning för att Riksförsäkringsverket och de allmänna
försäkringskassorna skulle få föra ett s.k. personregister som användes
för handläggning av förmåner, utfärdade regeringen en ny förordning (1994:565) om vårdnadsbidragsregister.
Lagen om vårdnadsbidrag upphävdes den 1 januari 1995
(SFS 1994:1567). Enligt övergångsbestämmelser gäller den upphävda lagen dock fortfarande i fråga om ärenden om vårdnadsbidrag
som kommit in till Försäkringskassan före den 1 januari 1995 och som
avser tid före nämnda datum. Förordningen om vårdnadsbidragsregister upphävdes inte i anslutning till att lagen om vårdnadsbidrag
upphävdes och kommenterades inte heller i förarbetena.1
Enligt 9 § förordningen om vårdnadsbidragsregister ska registerinformation som inte behövs för handläggning av ett ärende om
vårdnadsbidrag gallras under tredje kalenderåret efter det att uppgiften registrerades. Kontrolluppgift om utbetalda bidrag ska gallras
efter tio år.

1

Prop. 1994/95:61.
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Den 1 januari 1998 trädde en ändring i förordningen om vårdnadsbidragsregister i kraft. Ändringen innebar att ytterligare uppgifter – som behövs för att beräkna och redovisa skatteavdrag enligt
skattebetalningslagen (1997:483) – får registreras i vårdnadsbidragsregistret. Detta antyder att registret och förordningen, tre år efter
att vårdnadsbidraget avskaffats, fortfarande användes. Ändringen
kommenterades inte i förarbetena.2
Därefter har inga ytterligare ändringar gjorts i förordningen om
vårdnadsbidragsregister. Förordningen uppdaterades t.ex. inte när
datalagen (1973:289) upphävdes och personuppgiftslagen trädde
i kraft i oktober 1998, när Riksförsäkringsverket och de allmänna
försäkringskassorna slogs ihop till en myndighet i januari 2005 eller
när skattebetalningslagen upphävdes i januari 2012.
Lagen om socialförsäkringsregister upphävdes den 1 januari 1998
och sedan dess har det inte funnits något krav på en särskild förordning för socialförsäkringsregister. Socialförsäkringsregisterlagen
gällde 1 januari 1998–1 december 2003 och var tillämplig på personregister för sådan verksamhet i fråga om socialförsäkringsförmåner
samt andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning eller särskilt beslut av regeringen ankommer på de allmänna
försäkringskassorna, Premiepensionsmyndigheten eller Riksförsäkringsverket (socialförsäkringsregister). Förordningen om vårdnadsbidragsregister omnämndes inte i förarbetena till socialförsäkringsregisterlagen.3 Lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter
inom socialförsäkringens administration gällde 1 december 2003–
1 januari 2011 och var tillämplig på behandling av personuppgifter i
verksamhet som gäller socialförsäkringsförmåner samt andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning eller särskilt
beslut av regeringen handläggs av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten (socialförsäkringens administration). Förordningen
om vårdnadsbidragsregister omnämndes inte heller i förarbetena
till denna lag.4 Från och med januari 2011 omfattas motsvarande
behandling av personuppgifter av 114 kap. socialförsäkringsbalken.
Den 1 juli 2008 trädde en ny lag om vårdnadsbidrag i kraft – lagen
(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Den här gången var det
2

Prop. 1996/97:100.
Prop. 1996/97:155.
4
Prop. 2002/03:135.
3
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dock inte Försäkringskassan som ansvarade för handläggningen utan
kommunerna. Lagen upphävdes vid utgången av januari 2016.
Sammantaget konstaterar utredningen att förordningen om vårdnadsbidragsregister är obsolet och kan upphävas.

14.2

Förordningen (1998:156) med bemyndigande
för Datainspektionen att meddela
säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister

Utredningens förslag: Förordningen med bemyndigande för
Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister bör inte anpassas till dataskyddsförordningen
utan i stället upphävas.
Socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) trädde i kraft den 1 januari
1998. Av 22 § framgår att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister. Ett halvår senare utfärdade regeringen förordningen
(1998:156) med bemyndigande för Datainspektionen att meddela
säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister.
Socialförsäkringsregisterlagen upphävdes den 1 december 2003
och ersattes av lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter
inom socialförsäkringens administration, som i sin tur ersattes av
114 kap. socialförsäkringsbalken den 1 januari 2011. Såväl lagen om
behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration som socialförsäkringsbalken innehåller bemyndiganden
som motsvarar bemyndigandet i 22 § socialförsäkringsregisterlagen.
Regeringen har dock i 8 § förordningen (2003:766) om behandling
av personuppgifter inom socialförsäkringens administration bemyndigat Försäkringskassan att meddela föreskrifter rörande olika
säkerhetsaspekter. Försäkringskassan har utfärdat sådana föreskrifter
i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2004:1) om behandling
av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Datainspektionen har å sin sida inga gällande föreskrifter som avser behandling av personuppgifter hos Försäkringskassan.
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Sammantaget anser utredningen att förordningen med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för
socialförsäkringsregister är obsolet och kan upphävas.
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15

Ikraftträdande
och övergångsbestämmelser

15.1

Ikraftträdande

Utredningens förslag: Författningsändringarna till följd av dataskyddsförordningen ska träda i kraft den 25 maj 2018.
Vid samma tidpunkt ska förordningen om vårdnadsbidragsregister och förordningen med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister upphöra att gälla.
Författningsändringarna till följd av den föreslagna brottsdatalagen ska träda i kraft den 1 maj 2018.
Dataskyddsförordningen träder enligt artikel 99.1 i kraft den tjugonde
dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning, vilket skedde den 4 maj 2016. Enligt artikel 99.2 i
dataskyddsförordningen ska den börja tillämpas den 25 maj 2018.
De författningsändringar som föranleds av att dataskyddsförordningen ska börja tillämpas bör träda i kraft vid samma tidpunkt.
Registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde gäller i dag utöver personuppgiftslagen. Utredningens förslag utgår från att den författningstekniken behålls. Registerförfattningarna föreslås således gälla utöver den föreslagna dataskyddslagen, se bl.a. avsnitt 9.6. Det innebär att bestämmelserna i den
föreslagna dataskyddslagen ska tillämpas om inget annat framgår av
registerförfattningarna. Den valda författningstekniken bygger på att
vissa bestämmelser i den generella nationella regleringen tillämpas
vid sidan av registerförfattningarna. Registerförfattningarna innehåller därför inte alla bestämmelser som är nödvändiga. En förutsättning för att de författningsändringar utredningen föreslår ska
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kunna träda i kraft den 25 maj 2018 är därmed att även dataskyddslagen träder i kraft vid den tidpunkten. Dataskyddsutredningen har
föreslagit att dataskyddslagen ska träda i kraft den 25 maj 2018.1 Om
dataskyddslagen av någon anledning inte kan träda i kraft vid den
tidpunkten, bör även ikraftträdandet av de författningsändringar
utredningen föreslår till följd av dataskyddsförordningen senareläggas.
Utredningen föreslår att patientdatalagen vid rättspsykiatrisk
vård ska gälla utöver den föreslagna brottsdatalagen. Utredningen
föreslår också att lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten och den tillhörande förordningen inte ska gälla vid
sådan behandling av personuppgifter som omfattas av den föreslagna brottsdatalagen. Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv
har föreslagit att brottsdatalagen ska träda i kraft den 1 maj 2018.2
Den föreslagna brottsdatalagen är subsidiär i förhållande till andra
författningar och skulle således vika för de nuvarande bestämmelserna i de nämnda författningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde. De bestämmelser som utredningen föreslår med
koppling till brottsdatalagen bör därför träda i kraft redan den
1 maj 2018. Om brottsdatalagen av någon anledning inte kan träda
i kraft vid den föreslagna tidpunkten, bör även ikraftträdandet av
de författningsändringar utredningen föreslår i denna del senareläggas.
Utredningen föreslår i avsnitt 14.1 och 14.2 att förordningen
om vårdnadsbidragsregister och förordningen med bemyndigande
för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister ska upphävas. Dessa förslag lämnas mot bakgrund av att författningarna bedöms vara obsoleta och har inget
samband med att dataskyddsförordningen ska börja tillämpas. Det
finns därför i och för sig inte något hinder mot att dessa båda förordningar upphävs före den 25 maj 2018, men utredningen har ändå
funnit det lämpligt att de rensas ut det datumet.

1
2

SOU 2017:39 s. 340.
SOU 2017:29 s. 655.
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Övergångsbestämmelser

Utredningens förslag: Övergångsbestämmelser med innebörden
att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet införs till de
bestämmelser om överklagande som utredningen föreslår ska
upphävas. Även äldre föreskrifter om skadestånd ska fortfarande
gälla om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat före ikraftträdandet.
Utredningens bedömning: I övrigt behövs inte några särskilda
övergångsbestämmelser utom i ett par fall, vilket framgår av de
avsnitt som avser respektive författning.

15.2.1

Regleringen i dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ska som anges ovan börja tillämpas först
två år efter det att den har trätt i kraft. I övrigt innehåller dataskyddsförordningen inte några övergångsbestämmelser. I skäl 171
till dataskyddsförordningen anges att behandling som redan pågår
den dag då dataskyddsförordningen börjar tillämpas bör bringas i
överensstämmelse med dataskyddsförordningen inom en period av
två år från ikraftträdandetidpunkten. De personuppgiftsansvariga
förutsätts alltså ha anpassat sin behandling av personuppgifter till
regleringen i dataskyddsförordningen vid den tidpunkt när den ska
börja tillämpas. Det innebär t.ex. att en begäran om information i
form av ett s.k. registerutdrag som kommit in men inte besvarats
före den 25 maj 2018 ska hanteras enligt dataskyddsförordningens
bestämmelser, inklusive bestämmelserna om när i förhållande till
begäran registerutdraget senast ska lämnas. Enligt utredningens
bedömning kan skäl 171 till dataskyddsförordningen dock inte anses hindra övergångsbestämmelser avseende behandling av personuppgifter som utförts före det att dataskyddsförordningen börjar
tillämpas.
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Överklagande av myndighetsbeslut

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer gäller att de föreskrifter som är i kraft när prövningen hos en myndighet eller förvaltningsdomstol sker som huvudregel ska tillämpas, i fråga om
både förfarandet och prövningen i sak. Detta gäller även om ett överklagat beslut har fattats före ikraftträdandet. Principen är inte undantagslös och det kan också följa av övergångsbestämmelser eller
motiven till lagstiftningen att en annan ordning är avsedd.3 Utredningen konstaterar att det är lämpligt att de beslut om behandling
av personuppgifter som fattas av en personuppgiftsansvarig myndighet överklagas enligt de regler som gällde när beslutet fattades.
I några av de författningar som ingått i utredningens översyn
finns bestämmelser om överklagande av beslut om behandling av
personuppgifter som fattats av en personuppgiftsansvarig myndighet. Överklagandebestämmelserna i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och lagen om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m. infördes innan det fanns överklagandebestämmelser i personuppgiftslagen och anger därför vilka beslut som får överklagas. I patientdatalagen och socialförsäkringsbalken finns bestämmelser som upplyser om att personuppgiftslagens överklagandebestämmelser ska tillämpas. Upplysningsbestämmelserna kompletteras
av bestämmelser som innebär att andra beslut inte får överklagas.
Utredningen föreslår i avsnitt 10.1.20, 10.9.8, 10.13.15 och 12.1.9
att överklagandebestämmelserna ska upphävas och att bestämmelser
som upplyser om att det finns bestämmelser om överklagande av
beslut om behandling av personuppgifter i den föreslagna dataskyddslagen ska införas i vissa fall. För att det ska bli tydligt att de
äldre föreskrifterna om överklagande ska tillämpas vid överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet bedömer utredningen att övergångsbestämmelser bör införas.
Dataskyddsutredningen har föreslagit en övergångsbestämmelse
till dataskyddslagen med innebörden att personuppgiftslagen, personuppgiftsförordningen och föreskrifter som meddelats med stöd av
dessa författningar fortfarande ska gälla för överklagande av beslut
som meddelats med stöd av samma författningar.4 Ett smidigt
3
4

RÅ 1996 ref. 57 och RÅ 1988 ref. 132.
SOU 2017:39 s. 340–342.
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alternativ till att införa särskilda övergångsbestämmelser i registerförfattningar vore förstås att låta den av Dataskyddsutredningen
föreslagna övergångsbestämmelsen gälla även all annan lagstiftning
som kompletterat personuppgiftslagen, dvs. även bestämmelserna i
den lagstiftningen skulle ses som ”äldre föreskrifter”.
15.2.3

Skadestånd

Det anses följa av allmänna rättsgrundsatser att de skadeståndsbestämmelser som gäller vid tidpunkten för skadefallet är tillämpliga. Detta behöver alltså inte regleras i särskilda övergångsbestämmelser.5
Bestämmelsen om skadestånd i 48 § personuppgiftslagen har
genom särskilda bestämmelser i registerförfattningarna gjorts tillämplig även vid behandling av personuppgifter enligt registerförfattningarna. Utredningen föreslår att dessa bestämmelser i registerförfattningarna ska upphävas i samband med att personuppgiftslagen upphävs och dataskyddsförordningen ska börja tillämpas (se
bl.a. avsnitt 9.19.1). Skadeståndsbestämmelsen i personuppgiftslagen
bör dock fortfarande gälla om den omständighet som yrkandet
hänför sig till har inträffat före det att bestämmelsen upphävs.
Dataskyddsutredningen har föreslagit en övergångsbestämmelse
som innebär att äldre föreskrifter – personuppgiftslagen, personuppgiftsförordningen och föreskrifter som meddelats med stöd av
dessa – om skadestånd fortfarande ska gälla för skada som orsakats
före dataskyddsförordningens ikraftträdande. Som skäl för detta
har Dataskyddsutredningen anfört att det är lämpligt med en så
tydlig reglering som möjligt, bl.a. mot bakgrund av att ett stort
antal sektorsspecifika författningar innehåller hänvisningar till skadeståndsbestämmelsen i personuppgiftslagen.6 Den föreslagna övergångsbestämmelsen i dataskyddslagen omfattar enligt utredningens
bedömning inte bestämmelser i registerförfattningar som innebär
att skadeståndsbestämmelsen i personuppgiftslagen ska tillämpas
vid brott mot bestämmelser i dessa författningar. Mot bakgrund av
den föreslagna övergångsbestämmelsen till dataskyddslagen finns
5
6

Prop. 1972:5 s. 593.
SOU 2017:39 s. 342–343.
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det en risk att det blir otydligt för tillämparen om inte övergångsbestämmelser införs även i registerförfattningarna. Utredningen
föreslår därför att övergångsbestämmelser införs till de bestämmelser i registerförfattningarna som innebär att personuppgiftslagens
skadeståndsbestämmelse är tillämplig på behandling av personuppgifter som sker enligt registerförfattningen. Övergångsbestämmelserna bör ange att det är tidpunkten för den omständighet som
yrkandet hänför sig som är avgörande för vilka skadeståndsbestämmelser som ska tillämpas.
15.2.4

Övriga övergångsbestämmelser

I avsnitt 10.14 föreslår utredningen en övergångsbestämmelse som
avser förslaget till ändring i förordningen om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Dessutom föreslår utredningen i avsnitt 10.15 en ändring i en befintlig övergångsbestämmelse i lagen om införande av socialförsäkringsbalken. Övervägandena framgår av de avsnitt som avser respektive författning.
I övrigt bedömer utredningen att det inte finns något behov av
övergångsbestämmelser med anledning av de förslag som lämnas.
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16

Konsekvenser av att
utredningens förslag genomförs

16.1

Inledning

Utredningen ska enligt utredningsdirektiven redovisa förslagens
konsekvenser enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474).
Det innebär att om förslagen i betänkandet påverkar kostnaderna
eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra
enskilda, ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Även samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska redovisas. Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för
det allmänna, ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras. Vidare
ska eventuella konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, för
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, samt för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet redovisas. Detsamma gäller små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga
eller villkor i övrigt i förhållande till större företag, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen. Om ett betänkande innehåller förslag till nya
eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra
konsekvenser anges på ett sätt som motsvarar de krav på innehållet
i konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Utredningen ska enligt utredningsdirektiven också redovisa förslagens konsekvenser för den personliga integriteten.
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Uppdraget och de ändringar som föreslås

Utredningen har i uppdrag att analysera vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om behandling av personuppgifter inom Socialdepartementets verksamhetsområde samt föreslå
behövliga och lämpliga anpassningar av författningar inom verksamhetsområdet till följd av den nya förordningen. I avsnitt 7 finns
det en generell redogörelse för konsekvenserna av att dataskyddsförordningen börjar tillämpas. I detta avsnitt – avsnitt 16 – tar utredningen upp konsekvenserna av utredningens förslag, om de genomförs.
Dataskyddsförordningen innehåller till stor del samma eller i vart
fall liknande bestämmelser som dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen är dock direkt tillämplig
och gäller – till skillnad från personuppgiftslagen som är subsidiär –
oavsett vad som regleras i en nationell registerförfattning. Bestämmelser i nationell lagstiftning är därför tillåtna endast om det finns
särskilt stöd för sådana bestämmelser i dataskyddsförordningen. En
översyn och anpassning av nationell lagstiftning på området är således nödvändig för att den inte ska strida mot den direkt tillämpliga EU-förordningen.
Utgångspunkten för översynen har varit att behandling av personuppgifter som i dag är laglig ska kunna fortsätta även efter att dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 (se avsnitt 6.1).
Det är inte några ofullkomligheter i lagstiftningen, eller ifrågasatta
integritetskränkningar, som har föranlett utredningsuppdraget utan
enbart den kommande nya EU-regleringen av behandling av personuppgifter. De förslag till författningsändringar som utredningen
lämnar avser därför att så långt det är möjligt bibehålla, dvs. varken
inskränka eller utöka, befintliga möjligheter att behandla personuppgifter.
Utredningen har gått igenom samtliga bestämmelser som innehåller reglering av behandling av personuppgifter inom Socialdepartementets verksamhetsområde och föreslår ett stort antal författningsändringar som har till syfte att anpassa den svenska lagstiftningen
till dataskyddsförordningen. Av utredningens överväganden framgår vilka möjligheter som finns till nationell lagstiftning på området
och vilka ändringar som är nödvändiga för att regleringen ska överensstämma med dataskyddsförordningen. Utredningen har genom-
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gående bedömt det vara möjligt att behålla bestämmelser vars syfte
är att ge en mer preciserad eller avvikande reglering i förhållande till
den generella regleringen. Ett tillägg i form av en nödvändig s.k.
skyddsåtgärd föreslås införas i läkemedelsförordningen. I övrigt
föreslås ändringar av lagteknisk karaktär eller i upplysande syfte.
De flesta av förslagen är rena följder av att dataskyddsförordningen
ska börja tillämpas och att personuppgiftslagen upphävs. Det gäller
t.ex. förslag att upphäva hänvisningar till personuppgiftslagen och
bestämmelser avseende sådant som regleras direkt i dataskyddsförordningen eller i den föreslagna dataskyddslagen. Dessa förslag,
och de förslag som anger författningarnas förhållande till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen, bidrar till att minska eventuell
dubbelreglering och klargör de olika regleringarnas förhållande till
varandra.
Konsekvensanalysen utgår från de förändringar som förslagen
medför i relation till vad som gäller enligt nuvarande reglering, dvs.
enligt befintliga registerförfattningar, övrig reglering som avser
behandling av personuppgifter inom Socialdepartementets verksamhetsområde och personuppgiftslagen.
Utredningens förslag innebär att den föreslagna brottsdatalagen
kommer att tillämpas vid behandling av personuppgifter i samband
med verkställighet av vissa vårdpåföljder som i dag omfattas av lagen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Brottsdatalagen ska också tillämpas vid behandling av personuppgifter inom
rättspsykiatrisk vård om det inte finns avvikande bestämmelser i
patientdatalagen. Konsekvenserna av den föreslagna brottsdatalagen framgår av det betänkande som Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv har lämnat och kommer inte att beröras här.1

1

SOU 2017:29 s. 647–653.
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Konsekvenser enligt kommittéförordningen

Utredningens bedömning: Utredningens förslag leder inte till
att möjligheten att behandla personuppgifter förändras, med det
undantaget att en nödvändig s.k. skyddsåtgärd föreslås införas i
läkemedelsförordningen. Förslagen medför inte heller några ekonomiska eller andra konsekvenser.
Såväl statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag och andra
enskilda berörs av de författningar i vilka utredningen föreslår
ändringar. Följden av ändringarna blir emellertid, med endast ett
undantag, att möjligheten att behandla personuppgifter blir oförändrad, vilket innebär att förslagen inte medför några konsekvenser,
vare sig ekonomiska eller andra.
Utredningen lämnar dock ett förslag som påverkar framför allt
företag och andra enskilda. För innehavare av godkännande eller
registrering för försäljning av läkemedel föreslås en begränsning av
möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter i syfte att uppfylla dataskyddsförordningens krav på skyddsåtgärder. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § första stycket läkemedelsförordningen föreslås
kompletteras med en bestämmelse som innebär att innehavare av
godkännande eller registrering för försäljning, som behandlar personuppgifter som rör hälsa, inte får vidarebehandla personuppgifterna
för några andra ändamål än för arkivändamål av allmänt intresse,
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Konsekvensen blir att innehavare av godkännande eller registrering för försäljning förhindras att vidarebehandla uppgifterna
för andra syften än de som lagstiftaren har angett. Uppgifterna kan
därmed t.ex. inte lämnas ut annat än om det följer av en skyldighet
i läkemedelslagen eller läkemedelsförordningen. Den föreslagna
ändringen av bestämmelsen i 3 kap. 13 § läkemedelsförordningen
motsvarar enligt utredningens bedömning de behov som finns hos
de aktuella företagen. Företagen får således behandla de uppgifter
som de har behov av i dag även efter att dataskyddsförordningen
börjar tillämpas. Inte heller detta förslag förväntas därför medföra
några ekonomiska konsekvenser.
Utredningens förslag får inte några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen eller för sysselsättning och offentlig service i
olika delar av landet. Författningsförslagen är könsneutralt utfor646
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made och förväntas inte få några konsekvenser för jämställdheten
mellan kvinnor och män. Förslagen får inte heller i övrigt några sådana konsekvenser som avses i 14–15 a §§ kommittéförordningen.

16.4

Konsekvenser för den personliga integriteten

Utredningens bedömning: Den skyddsåtgärd som föreslås införas i läkemedelsförordningen innebär ett förstärkt skydd av
den personliga integriteten. I övrigt medför förslagen inte några
konsekvenser för den personliga integriteten.
Eftersom utredningen har eftersträvat att nuvarande ordning ska
bestå (se avsnitt 6.1), medför de förslag som lämnas i huvudsak
varken utökade eller inskränkta möjligheter att behandla personuppgifter. Det föreslås ingen ändring i befintliga ändamålsbestämmelser i registerförfattningar som tillåter behandling av personuppgifter, vilket innebär att det inte blir aktuellt att göra en analys
i förhållande till bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra stycket och
20 och 21 §§ regeringsformen om möjligheterna att med stöd av lag
göra betydande intrång i den personliga integriteten. Utredningen
har i sina bedömningar utgått från tidigare avvägningar mellan integritetsskyddet och andra intressen. Förslagen får alltså i huvudsak inte
några konsekvenser för den personliga integriteten.
För innehavare av godkännande eller registrering för försäljning
av läkemedel föreslås dock som anges ovan en begränsning av möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter i syfte att uppfylla
dataskyddsförordningens krav på skyddsåtgärder. Förslaget motiveras av dataskyddsförordningens krav på lämpliga och särskilda
åtgärder för att säkerställa att den registrerades grundläggande rättigheter och intressen uppfylls. Som anges ovan innebär förslaget att
personuppgifter inte får vidarebehandlas för några andra ändamål
än vad som anges i bestämmelsen. Detta förslag medför därmed ett
förstärkt skydd av den personliga integriteten.
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I kapitel 10–14 har registerförfattningarna och behovet av ändringar
i dem analyserats i separata avsnitt för varje författning. Samtliga
bestämmelser i registerförfattningarna gås igenom i huvudsak i den
ordning de förekommer i respektive författning. Motiven för och
kommentarer till föreslagna författningsändringar, ofta i form av
hänvisningar till specifika avsnitt i de för flera författningar generella övervägandena i kapitel 9, framgår där. Eftersom de ändringar
utredningen föreslår i huvudsak är av formell karaktär, är det inte
motiverat att kommentera dessa utöver vad som framgår i de ovan
angivna kapitlen. I detta kapitel – kapitel 17 – finns därför, såsom
författningskommentar till respektive föreslagen ändring, endast
hänvisningar till avsnittet med kommentarer till ändringen i kapitel 10–14.
Kommentarerna till bestämmelserna om ikraftträdande och övergångsbestämmelserna finns i avsnitt 15.1 respektive 15.2.

17.1

Förslaget till lag om ändring
i socialförsäkringsbalken

Bestämmelse
114 kap.
1§
6§
6a§
10 §
11 §
12 §

Kommentarerna finns i avsnitt
Förslaget föranleds dels av förslag till ändring
i 6 § och dels av redaktionella skäl.
10.13.3
10.13.4
10.13.5
10.13.6
10.13.6
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13 §
15 §
16 §
27 §
29 §
30 §
31 §
33 §
36 §

17.2

10.13.6
10.13.6
10.13.6
10.13.7
10.13.9
10.13.10
10.13.11
10.13.13
10.13.15

Förslaget till ändringar i förslaget
till lag om behandling av personuppgifter
inom verksamheten för Inspektionen
för socialförsäkringen

Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

2§
3§
5§
7§
8§
15 §
16 §
17 §

10.17.2
10.17.2
10.17.2
10.17.2
10.17.2
10.17.2
10.17.2
10.17.2

17.3

Förslaget till lag om ändring i lagen
(1996:1156) om receptregister

Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

3§
7§
20 §
24 §

11.1.3
11.1.6
11.1.11
11.1.13
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Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:543)
om hälsodataregister

Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

2§
11 §

11.6.4
11.6.11

17.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:454)
om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten

Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

1§
3§
4§
7§
7a§
9§
10 §

Förslaget föranleds av förslaget till ändring av 3 §.
10.9.1
10.9.2
10.9.5
10.9.5
10.9.7
10.9.8

17.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:297)
om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Bestämmelse
4 kap.
4a§
6 kap.
2§
3§
7§
7a§

Kommentarerna finns i avsnitt
12.1.4
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.9
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Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:258)
om läkemedelsförteckning

Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

2§
4a§
8§
10 §
11 §
13 §

11.3.4
11.3.7
11.3.9
11.3.11
11.3.12
11.3.14

17.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:351)
om genetisk integritet m.m.

Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

1 kap.
4§

12.2.2

17.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:496)
om blodsäkerhet

Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

5§
21 §

12.3.2
12.3.5

17.10 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2006:1570) om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

12 §

12.10
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17.11 Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:286)
om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering
av mänskliga vävnader och celler
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

8§
26 §

12.4.2
12.4.5

17.12 Förslaget till lag om ändring i patientdatalagen
(2008:355)
Bestämmelse
1 kap.
1§
4§
5§
2 kap.
5§
7§
7a§
8§
7 kap.
3§
8§
10 §
8 kap.
3§
6§
7§
10 kap.
1§
2§

Kommentarerna finns i avsnitt
10.1.1
10.1.3
10.1.3
10.1.7
10.1.9
10.1.10
10.1.11
10.1.16
10.1.16
10.1.16
10.1.17
10.1.17
10.1.17
10.1.19
10.1.20
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17.13 Förslaget till lag om ändring i apoteksdatalagen
(2009:367)
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

5§
9§
9a§
15 §
16 §

10.5.3
10.5.6
10.5.7
10.5.10
10.5.11

17.14 Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:111)
om införande av socialförsäkringsbalken
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

9 kap.
22 §
23 §

10.15
10.15

17.15 Förslaget till lag om ändring i alkohollagen
(2010:1622)
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

13 kap.
5§

12.12.3

17.16 Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:263)
om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering
av mänskliga organ
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

4§
8§

12.5.2
12.5.4
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17.17 Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:453)
om register över nationella vaccinationsprogram
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

3§
6§
12 §
13 §

11.7.2
11.7.5
11.7.10
11.7.11

17.18 Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:526)
om behandling av personuppgifter i ärenden
om licens för läkemedel
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

4§
9§
9a§
20 §
21 §

10.7.2
10.7.6
10.7.7
10.7.11
10.7.12

17.19 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (1981:1370) om skyldighet för
socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

1§

12.15
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17.20 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2001:637) om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

1§
1a§
2§
4§
12 §

Förslaget föranleds av förslaget till 1 a §.
10.10.1
10.10.2
10.10.2
10.10.5

17.21 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2001:707) om patientregister
hos Socialstyrelsen
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

7§

11.6.12

17.22 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2001:708) om medicinskt
födelseregister hos Socialstyrelsen
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

7§

11.6.12

17.23 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2001:709) om cancerregister
hos Socialstyrelsen
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

7§

11.6.12
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17.24 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2003:766) om behandling
av personuppgifter inom socialförsäkringens
administration
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

3c§
8§

10.14
10.14

17.25 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2005:363)
om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

6§

11.6.12

17.26 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2006:94) om register
hos Socialstyrelsen över insatser
inom den kommunala hälso- och sjukvården
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

6§

11.6.12

17.27 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

2§
8§
9§

11.5.2
11.5.9
11.5.10
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17.28 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2008:194) om tandhälsoregister
hos Socialstyrelsen
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

6§

11.6.12

17.29 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2009:1422) om behandling
av personuppgifter i Statistiska centralbyråns
verksamhet med framställning av statistik
över kommunalt vårdnadsbidrag
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

1§
3§
4§
5§
7§

10.11.1
10.11.3
10.11.4
10.11.5
10.11.7

17.30 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2011:116) om register
hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats
ut från apotek i Jämtlands län
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

6§

11.6.11
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17.31 Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2011:306) om behandling
av personuppgifter i Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverkets verksamhet
i fråga om det statliga tandvårdsstödet
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

3§
4§
9§

10.16.3
10.16.4
10.16.9

17.32 Förslaget till förordning
om ändring i förordningen (2013:413)
om kosmetiska produkter
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

1§
5§

12.9.2
12.9.2

17.33 Förslaget till förordning om ändring
i läkemedelsförordningen (2015:458)
Bestämmelse

Kommentarerna finns i avsnitt

3 kap.
13 §

12.8.4

17.34 Förslaget till förordning om upphävande
av förordningen (1994:565)
om vårdnadsbidragsregister
Kommentarer till förslaget finns i avsnitt 14.1.
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17.35 Förslaget till förordning om upphävande
av förordningen (1998:156) med bemyndigande
för Datainspektionen att meddela
säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister
Kommentarer till förslaget finns i avsnitt 14.2.
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Kommittédirektiv 2016:52

Dataskyddsförordningen
– behandling av personuppgifter
och anpassningar av författningar
inom Socialdepartementets verksamhetsområde
Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016
Sammanfattning
EU har beslutat om en förordning som utgör en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom EU.
En särskild utredare ska analysera vilka konsekvenser förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan kallad dataskyddsförordningen, medför
i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets
verksamhetsområde samt föreslå behövliga och lämpliga anpassningar av författningar inom verksamhetsområdet till följd av den
nya förordningen.
Utredaren ska bl.a.
– undersöka vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför
i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets
verksamhetsområde,
– undersöka vilka anpassningar som är behövliga eller lämpliga
med anledning av den nya förordningen,
– överväga behovet av anpassningar av bestämmelser om undantag
från förbudet att behandla särskilda kategorier av personuppgifter,
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– undersöka om det behövs nationella anpassningar avseende skyldigheter och rättigheter enligt dataskyddsförordningen, t.ex.
rätten för den registrerade att göra invändningar mot behandling
av personuppgifter,
– undersöka om det behövs kompletterande föreskrifter för vissa
myndigheter och verksamheter som i dag saknar särskilda registerförfattningar.
Om utredaren bedömer att författningar behöver ändras, ska utredaren lämna förslag till författningsändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.
Den nuvarande och den nya regleringen
Dataskyddsdirektivet – den nuvarande EU-regleringen
Den allmänna regleringen om behandling av personuppgifter inom
EU finns i dag i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG
av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om behandling av det
fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). Direktivet
syftar till att garantera en hög och i alla medlemsstater likvärdig
skyddsnivå när det gäller enskilda personers fri- och rättigheter
med avseende på behandling av personuppgifter, samt att främja ett
fritt flöde av personuppgifter mellan medlemsstaterna i EU.
Dataskyddsdirektivet gäller inte för behandling av personuppgifter på områden som faller utanför unionsrätten, t.ex. allmän säkerhet
och försvar samt statens verksamhet på straffrättens område.
Dataskyddsförordningen
Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordningen utgör en ny generell reglering
för personuppgiftsbehandling inom EU och ersätter det nuvarande
dataskyddsdirektivet när den börjar tillämpas den 25 maj 2018. Det
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huvudsakliga syftet med förordningen är att ytterligare harmonisera och effektivisera skyddet för personuppgifter för att förbättra
den inre marknadens funktion och öka enskildas kontroll över sina
personuppgifter.
Dataskyddsförordningen baseras till stor del på dataskyddsdirektivets struktur och innehåll men innebär även en rad nyheter
såsom en utökad informationsskyldighet, administrativa sanktionsavgifter och inrättandet av Europeiska dataskyddsstyrelsen. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna men
både förutsätter och möjliggör kompletterande nationella bestämmelser av olika slag.
Av artikel 6.2 framgår exempelvis att medlemsstaterna får behålla
eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen
av bestämmelserna i förordningen för sådan personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Medlemsstaterna får i fråga
om sådan behandling närmare fastställa specifika krav och andra
åtgärder för att säkerställa en laglig och rättvis behandling av uppgifterna. Enligt artikel 6.3 i förordningen ska i dessa fall grunden
för behandlingen fastställas i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt.
Personuppgiftslagen – den nuvarande svenska regleringen
Dataskyddsdirektivet har genomförts i svensk rätt huvudsakligen
genom personuppgiftslagen (1998:204). Bestämmelserna i personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Personuppgiftslagen följer i princip dataskyddsdirektivets struktur
och innehåller liksom direktivet bestämmelser om bl.a. personuppgiftsansvar, grundläggande krav för behandling av personuppgifter
och information till den registrerade.
Personuppgiftslagen är tillämplig även utanför EU-rättens område och gäller både för myndigheter och enskilda som behandlar
personuppgifter. Personuppgiftslagen är samtidigt subsidiär vilken
innebär att lagens bestämmelser inte ska tillämpas om det finns
avvikande bestämmelser i en annan lag eller förordning. Det finns
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en stor mängd sådana bestämmelser i s.k. särskilda registerförfattningar som främst reglerar hur olika myndigheter får behandla personuppgifter.
Regeringsformen och kravet på lagreglering
för viss personuppgiftsbehandling
I 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen anges att var och en
gentemot det allmänna är skyddad mot betydande intrång i den
personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär
övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Begränsningar av denna fri- och rättighet får enligt 2 kap.
20 § regeringsformen under vissa förutsättningar göras genom lag.
Regleringen i regeringsformen innebär att viss personuppgiftsbehandling måste regleras i lag.
Särskilda registerförfattningar inom Socialdepartementets
verksamhetsområde
Inom Socialdepartementets verksamhetsområde finns ett stort antal
författningar som innehåller bestämmelser om personuppgiftsbehandling av olika slag. Exempelvis kan följande författningar
nämnas: lagen (1996:1156) om receptregister, lagen (1998:543) om
hälsodataregister med flera tillhörande s.k. hälsodataförordningar,
lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården
m.m., lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning, lagen (2006:496)
om blodsäkerhet, lagen (2006:1570) om internationella hot mot
människors hälsa, lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, patientdatalagen (2008:355), apoteksdatalagen (2009:367), socialförsäkringsbalken, lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ, lagen (2012:453) om register över
nationella vaccinationsprogram samt läkemedelslagen (2015:315).
Regeringen har vidare föreslagit en ny lag om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel, se prop. 2015/16:143.
I författningar tillhörande Socialdepartementets verksamhetsområde finns dessutom hänvisningar till personuppgiftslagen exempelvis i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. och alkohollagen (2010:1622).
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Uppdraget
Allmänna riktlinjer för uppdraget
Dataskyddsförordningen kommer att utgöra grunden för generell
personuppgiftsbehandling inom EU. I egenskap av förordning har
den allmän giltighet och är bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna. Utgångspunkten är att en EU-förordning inte ska
genomföras nationellt, men förordningen kan innebära behov av att
anpassa nationella författningar och t.ex. upphäva nationella bestämmelser som står i strid med förordningen. Den nya dataskyddsförordningen medför bl.a. att personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen samt Datainspektionens föreskrifter i anslutning till denna reglering måste upphävas.
Regeringen har bedömt att det finns ett behov av att ta fram en
nationell reglering som på ett generellt plan kompletterar förordningen och har därför tillsatt en utredning som ska lämna sådana
förslag (Ju 2016:04). Utredningen ska bl.a. undersöka vilka kompletterande nationella föreskrifter, exempelvis processuella bestämmelser, som förordningen kräver och överväga vilka kompletterande bestämmelser om t.ex. behandling av känsliga personuppgifter
och personnummer som bör införas i den svenska generella regleringen. Det nämnda uppdraget omfattar däremot inte att se över
eller lämna förslag till förändringar av sådan sektorsspecifik reglering om behandling av personuppgifter som bl.a. finns i de särskilda
registerförfattningarna.
Inom Socialdepartementets verksamhetsområde finns som redovisats tidigare flera särskilda registerförfattningar och andra författningar som reglerar departementets myndigheters personuppgiftsbehandling eller personuppgiftsbehandling i övrigt inom departementets verksamhetsområden.
Regeringen anser att det finns behov av att samlat undersöka
vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets verksamhetsområde samt analysera vilka anpassningar av författningar som
krävs eller bör göras med anledning av den nya EU-regleringen och
personuppgiftslagens upphävande. Inom ramen för en sådan undersökning behöver bl.a. förutsättningarna för att behålla eller införa
nationell reglering i enlighet med artikel 6.2 i dataskyddsförordningen analyseras. Om utredaren bedömer att författningar måste
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eller bör ändras, ska utredaren lämna förslag till författningsändringar.
Utifrån den utredningstid som finns tillgänglig för att hinna utreda och ta fram förslag till ändringar i författningar som är behövliga för att det ska finns rättsligt stöd för befintlig personuppgiftsbehandling och anpassa de befintliga registerförfattningarna till
dataskyddsförordningen så bedöms det att utredningens arbete behöver inrikta sig på sådana ändringar. Möjligheter att utreda och
föreslå andra materiella ändringar, dvs. mer allmänna översyner, är
därmed begränsad.
Det är viktigt att den nationella regleringen är så enhetlig som
möjligt i sin utformning, vilket t.ex. innebär att termer, uttryck och
struktur samt hänvisningar till dataskyddsförordningen är enhetliga. Detta ska utredaren beakta i sitt uppdrag.
Vid utförandet av uppdraget är det också viktigt att – i den mån
utrymme finns på nationell nivå – hitta lämpliga avvägningar mellan
skyddet för den personliga integriteten och myndigheters, företags
och enskildas behov av att kunna behandla personuppgifter eller att
använda informations- och kommunikationsteknik inom olika områden.
Den enskilde har exempelvis intresse av att få sina ärenden hos
myndigheter handlagda effektivt och att få tillgång till olika samhälleliga verksamheter, t.ex. inom hälso- och sjukvården, på ett för
denne lämpligt sätt. För näringslivet finns det intresse av att undvika onödiga hinder som försvårar sådan personuppgiftsbehandling
som behövs för att kunna erbjuda befintliga och utveckla nya innovativa tjänster och produkter av god kvalitet genom att använda
informations- och kommunikationsteknik.
I många av verksamheterna inom Socialdepartementets verksamhetsområde hanteras barns personuppgifter i stor utsträckning.
Mot bakgrund av åtaganden i FN:s konvention om barnets rättigheter bör utredaren i möjligaste mån och där det är relevant också
uppmärksamma barns rättigheter inom ramarna för utredningsuppdraget.
Utredaren får inte avvika från generellt och direkt tillämplig
unionsrätt eller på annat sätt lämna förslag som medför en konflikt
med unionsrätten, dvs. utredarens förslag ska överensstämma med
unionsrätten.
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Utredaren ska
– undersöka vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför
i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets
verksamhetsområde,
– undersöka vilka anpassningar av de författningar som hör till
Socialdepartementets verksamhetsområde som krävs eller bör
göras med anledning av dataskyddsförordningen, och
– lämna behövliga och lämpliga författningsförslag.
Behov av anpassningar av författningar som reglerar behandling
av särskilda kategorier av personuppgifter
Dataskyddsförordningen innehåller i likhet med dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen ett principiellt förbud mot att behandla vissa särskilda kategorier av personuppgifter. Behandling av
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om
hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella
läggning ska vara förbjuden (artikel 9.1). I dataskyddsförordningen
finns också definitioner av vad som exempelvis avses med genetiska
uppgifter, biometriska uppgifter och uppgifter om hälsa (artikel 4).
Av dessa kategorier är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter
och uppgifter om en persons sexuella läggning nya i förhållande till
dataskyddsdirektivet.
Från förbudet finns ett antal viktiga undantag (artikel 9.2). För
att vissa av undantagen ska vara tillämpliga krävs att grunden för
sådana behandlingar på olika sätt kommer till uttryck i unionsrätten eller i nationell rätt.
I dag finns vissa undantagsbestämmelser i 15–19 §§ personuppgiftslagen och det ingår i uppdraget för den utredning som ska ta
fram en kompletterande generell nationell reglering till förordningen
att överväga vilka kompletterande bestämmelser om undantag från
förbudet som också bör finnas i en sådan reglering, se dir. 2016:15
s. 16 och 17.
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Inom Socialdepartementets verksamhetsområde förekommer
omfattande personuppgiftsbehandling som förutsätter att myndigheter eller privata utförare får behandla särskilda kategorier av personuppgifter. Det gäller exempelvis inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten. Behandlingen av sådana personuppgifter behövs
t.ex. i ärendehantering och för att faktiskt tillhandahålla hälso- och
sjukvård eller insatser inom socialtjänsten. Vidare finns olika former av register som innehåller särskilda kategorier av personuppgifter för att en eller flera myndigheter ska kunna bedriva sin verksamhet eller för att andra aktörer ska kunna få del av uppgifterna
för t.ex. forskning eller epidemiologiska undersökningar. I uppdraget som rör Socialdepartementets verksamhetsområde är det därför
särskilt viktigt att överväga behov av anpassningar av bestämmelser
om undantag från förbudet att behandla vissa särskilda kategorier
av personuppgifter, t.ex. med anledning av de nytillförda kategorierna.
En utgångspunkt för uppdraget i denna del är att de befintliga
förutsättningarna för ändamålsenlig behandling av personuppgifter
inom Socialdepartementets verksamhetsområde inte försämras.
Utredaren ska
– överväga behov av anpassningar av bestämmelser om undantag
från förbudet att behandla särskilda kategorier av personuppgifter i de författningar som hör till Socialdepartementets verksamhetsområde, och
– lämna behövliga och lämpliga författningsförslag.
Nationella begränsningar av vissa skyldigheter och rättigheter
Den registrerade har enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen i
vissa fall rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på t.ex. artikel 6.1 e behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led
i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Den personuppgiftsansvarige får i dessa fall inte längre behandla
personuppgifter såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade
skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen,
rättigheter och friheter eller om det som sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Senast vid den första kom674
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munikationen med den registrerade ska den rätt till invändning
uttryckligen meddelas den registrerade och redovisas tydligt, klart
och åtskilt från eventuell annan information. Om personuppgifter
behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller
statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, ska den registrerade
på motsvarande sätt ha rätt att göra invändningar mot behandling
avseende honom eller henne om inte behandlingen är nödvändig
för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
I vissa författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområden finns bestämmelser som innebär att den enskilde har rätt
att motsätta sig behandling av personuppgifter (opt-out), se exempelvis 6 kap. 2 § och 7 kap. 2 § patientdatalagen. Men det förekommer också bestämmelser som innebär att personuppgiftsbehandling
är tillåten även om den enskilde motsätter sig det, se exempelvis
2 kap. 2 § patientdatalagen. Förutsättningarna för att behålla eller
införa sådana bestämmelser regleras av bl.a. artikel 23 i dataskyddsförordningen och det behöver analyseras om detta föranleder
behov av att anpassa lagstiftningen på det aktuella området.
Den registrerade ska vidare enligt artikel 22 dataskyddsförordningen ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas
på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har
rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. Detta ska dock inte tillämpas t.ex. om beslutet tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för
den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen eller
grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.
I 112 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (SFB) föreskrivs att beslut om allmän ålderspension får fattas genom automatiserad behandling av Pensionsmyndigheten när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § förvaltningslagen (1986:223). Detsamma gäller i
tillämpliga delar för Pensionsmyndighetens beslut om efterlevandepension och efterlevandestöd.
Skatteverkets beslut om pensionsgrundande inkomst får fattas
genom automatiserad behandling när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § förvaltningslagen (112 kap. 6 § SFB). Mot bakgrund av förekomsten av automatiserat beslutsfattande i verksamheter som omfattas av Socialdepartementets verksamhetsområde
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behöver det analyseras om bestämmelserna i dataskyddsförordningen innebär behov av att anpassa eller införa nationell reglering.
Genom artikel 23.1 i dataskyddsförordningen ges medlemsstaterna
möjlighet att under vissa förhållanden begränsa omfattningen av
vissa av de andra skyldigheter och rättigheter som förordningen
föreskriver. Utöver de rättigheter som berörts ovan gäller detta
bl.a. rätten till information och tillgång till personuppgifter (artikel
12–15) samt rättelse, radering och begränsning av behandling (artikel 16–19).
I det nuvarande dataskyddsdirektivet finns motsvarande reglering om undantag i artikel 13. Undantag med stöd av den bestämmelsen tas ofta in i sektorsspecifik lagstiftning, Dataskyddsförordningens bestämmelser är dock mer omfattande än direktivets bl.a.
när det gäller tillämpningsområden för de skyldigheter och rättigheter som kan begränsas.
Utredaren ska
– undersöka om det behövs anpassningar i nuvarande författningar
avseende de rättigheter som dataskyddsförordningen ger den
registrerade vad gäller dennes rätt att göra invändningar mot
behandling av personuppgifter och att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande,
– analysera om det finns behov av att anpassa eller införa nationella begränsningar av vissa andra skyldigheter och rättigheter,
och
– lämna behövliga och lämpliga författningsförslag.
Behov av kompletterande regler om behandling av personuppgifter
hos vissa myndigheter och verksamheter som saknar särskilda
registerförfattningar?
För några av de myndigheter och verksamheter som hör till Socialdepartementet saknas i dag särskilda registerförfattningar med bestämmelser för den personuppgiftsbehandling som dessa utför.
Detta gäller exempelvis Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Folkhälsomyndigheten som därmed
tillämpar personuppgiftslagen vid sin personuppgiftsbehandling.
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I fråga om ISF:s personuppgiftsbehandling har Utredningen om
personuppgiftsbehandling vid ISF i betänkandet Inbyggd integritet
inom Inspektionen för socialförsäkringen (SOU 2014:67) bl.a.
lämnat ett förslag till ny lag om behandling av personuppgifter inom
ISF:s verksamhet. Betänkandet bereds inom Regeringskansliet. Utredaren bör överväga vilka anpassningar som till följd av dataskyddsförordningen kan behöva göras av de förslag som lämnats i
betänkandet SOU 2014:67.
Utredaren ska
– undersöka om det till följd av personuppgiftslagens upphävande
och regleringen i dataskyddsförordningen behövs kompletterande föreskrifter för vissa myndigheter och verksamheter som
i dag saknar särskilda registerförfattningar, och
– lämna behövliga och lämpliga författningsförslag.
Övriga frågor
Utredaren är oförhindrad att inom de ramar som anges i de allmänna riktlinjerna belysa även andra frågeställningar och lämna förslag som är relevanta för uppdraget.
Om utredaren kommer fram till att det krävs eller är lämpligt
med kompletterande bestämmelser i andra delar än de som ska utredas särskilt, får sådana föreslås.
Konsekvensbeskrivningar
Ekonomiska och andra konsekvenser för enskilda personer, för
företag och för det allmänna av de förslag som lämnas ska redovisas. Förslagens konsekvenser ska redovisas enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474). Om förslagen kan förväntas leda
till kostnadsökningar för det allmänna, ska utredaren föreslå hur
dessa ska finansieras. Utredaren ska också redovisa förslagens konsekvenser för den personliga integriteten.
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Samråd och redovisning av uppdraget
Vid anpassningen av svensk rätt till den nya EU-regleringen bör en
enhetlig tolkning eftersträvas. Utredaren ska därför hålla sig informerad om och beakta relevant arbete som bedrivs inom Regeringskansliet, utredningsväsendet och inom EU. Detta innebär bl.a. att
utredaren ska följa och i lämplig omfattning samråda med övriga
utredningar som har i uppdrag att anpassa svensk rätt till reformen
av EU:s dataskyddsregelverk.
Under genomförandet av uppdraget ska utredaren, i den utsträckning som bedöms lämplig, också inhämta synpunkter och upplysningar från de myndigheter och andra organisationer som kan vara
berörda av aktuella frågor.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.
(Socialdepartementet)
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SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/1

I
(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679
av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning)
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och
av följande skäl:
(1)

Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de
personuppgifter som rör honom eller henne.

(2)

Principerna och reglerna för skyddet för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter bör, oavsett
deras medborgarskap eller hemvist, respektera deras grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till
skydd av personuppgifter. Avsikten med denna förordning är att bidra till att skapa ett område med frihet,
säkerhet och rättvisa och en ekonomisk union, till ekonomiska och sociala framsteg, till förstärkning och
konvergens av ekonomierna inom den inre marknaden samt till fysiska personers välbefinnande.

(3)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (4) syftar till att harmonisera skyddet av fysiska personers
grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter och att säkerställa det fria flödet av
personuppgifter mellan medlemsstaterna.

(1) EUT C 229, 31.7.2012, s. 90.
(2) EUT C 391, 18.12.2012, s. 127.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av
den 8 april 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 april 2016.
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).
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(4)

Behandlingen av personuppgifter bör utformas så att den tjänar människor. Rätten till skydd av personuppgifter
är inte en absolut rättighet; den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande
rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. Denna förordning respekterar alla grundläggande rättigheter
och iakttar de friheter och principer som erkänns i stadgan, såsom de fastställts i fördragen, särskilt skydd för
privat- och familjeliv, bostad och kommunikationer, skydd av personuppgifter, tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet, yttrande- och informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk
domstol samt kulturell, religiös och språklig mångfald.

(5)

Den ekonomiska och sociala integration som uppstått tack vare den inre marknaden har lett till en betydande
ökning av de gränsöverskridande flödena av personuppgifter. Utbytet av personuppgifter mellan offentliga och
privata aktörer, inbegripet fysiska personer, sammanslutningar och företag, över hela unionen har ökat. Nationella
myndigheter i medlemsstaterna uppmanas i unionsrätten att samarbeta och utbyta personuppgifter för att vara i
stånd att fullgöra sina uppdrag eller utföra arbetsuppgifter för en myndighet som finns i en annan medlemsstat.

(6)

Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat nya utmaningar vad gäller skyddet av
personuppgifter. Omfattningen av insamling och delning av personuppgifter har ökat avsevärt. Tekniken gör det
möjligt för både privata företag och offentliga myndigheter att i sitt arbete använda sig av personuppgifter i en
helt ny omfattning. Allt fler fysiska personer gör sina personliga uppgifter allmänt tillgängliga, världen över.
Tekniken har omvandlat både ekonomin och det sociala livet, och bör ytterligare underlätta det fria flödet av
personuppgifter inom unionen samt överföringar till tredjeländer och internationella organisationer, samtidigt
som en hög skyddsnivå säkerställs för personuppgifter.

(7)

Dessa förändringar kräver en stark och mer sammanhängande ram för dataskyddet inom unionen, uppbackad av
kraftfullt tillsynsarbete, eftersom det är viktigt att skapa den tillit som behövs för att utveckla den digitala
ekonomin över hela den inre marknaden. Fysiska personer bör ha kontroll över sina egna personuppgifter. Den
rättsliga säkerheten och smidigheten för fysiska personer, ekonomiska operatörer och myndigheter bör stärkas.

(8)

Om denna förordning föreskriver förtydliganden eller begränsningar av dess bestämmelser genom
medlemsstaternas nationella rätt, kan medlemsstaterna, i den utsträckning det är nödvändigt för
samstämmigheten och för att göra de nationella bestämmelserna begripliga för de personer som de tillämpas på,
införliva delar av denna förordning i nationell rätt.

(9)

Målen och principerna för direktiv 95/46/EG är fortfarande giltiga, men det har inte kunnat förhindra bristande
enhetlighet i genomförandet av dataskyddet i olika delar av unionen, rättsosäkerhet eller allmänt spridda
uppfattningar om att betydande risker kvarstår för fysiska personer, särskilt med avseende på användning av
internet. Skillnader i nivån på skyddet av fysiska personers rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av
personuppgifter, vid behandling av personuppgifter i olika medlemsstater kan förhindra det fria flödet av
personuppgifter över hela unionen. Dessa skillnader kan därför utgöra ett hinder för att bedriva ekonomisk
verksamhet på unionsnivå, de kan snedvrida konkurrensen och hindra myndigheterna att fullgöra sina
skyldigheter enligt unionsrätten. De varierande skyddsnivåerna beror på skillnader i genomförandet och
tillämpningen av direktiv 95/46/EG.

(10)

För att säkra en enhetlig och hög skyddsnivå för fysiska personer och för att undanröja hindren för flödena av
personuppgifter inom unionen bör nivån på skyddet av fysiska personers rättigheter och friheter vid behandling
av personuppgifter vara likvärdig i alla medlemsstater. En konsekvent och enhetlig tillämpning av bestämmelserna
om skydd av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter bör
säkerställas i hela unionen. Vad gäller behandlingen av personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för
att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgift
sansvarige, bör medlemsstaterna tillåtas att behålla eller införa nationella bestämmelser för att närmare fastställa
hur bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas. Jämte den allmänna och övergripande lagstiftning om
dataskydd varigenom direktiv 95/46/EG genomförs har medlemsstaterna flera sektorsspecifika lagar på områden
som kräver mer specifika bestämmelser. Denna förordning ger dessutom medlemsstaterna handlingsutrymme att
specificera sina bestämmelser, även för behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter (nedan kallade
känsliga uppgifter). Denna förordning utesluter inte att det i medlemsstaternas nationella rätt fastställs närmare
omständigheter för specifika situationer där uppgifter behandlas, inbegripet mer exakta villkor för laglig
behandling av personuppgifter.
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(11)

Ett effektivt skydd av personuppgifter över hela unionen förutsätter att de registrerades rättigheter förstärks och
specificeras och att de personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdenas skyldigheter vid behandling av
personuppgifter klargörs, samt att det finns likvärdiga befogenheter för övervakning och att det säkerställs att
reglerna för skyddet av personuppgifter efterlevs och att sanktionerna för överträdelser är likvärdiga i
medlemsstaterna.

(12)

I artikel 16.2 i EUF-fördraget bemyndigas Europaparlamentet och rådet att fastställa bestämmelser om skydd för
fysiska personer när det gäller behandling av personuppgifter och bestämmelser om den fria rörligheten för
personuppgifter.

(13)

För att säkerställa en enhetlig nivå för skyddet av fysiska personer över hela unionen och undvika avvikelser som
hindrar den fria rörligheten av personuppgifter inom den inre marknaden behövs en förordning som skapar
rättslig säkerhet och öppenhet för ekonomiska aktörer, däribland mikroföretag samt små och medelstora företag,
och som ger fysiska personer i alla medlemsstater samma rättsligt verkställbara rättigheter och skyldigheter samt
ålägger personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden samma ansvar, så att övervakningen av behandling
av personuppgifter blir enhetlig, sanktionerna i alla medlemsstater likvärdiga och samarbetet mellan tillsynsmyn
digheterna i olika medlemsstater effektivt. För att den inre marknaden ska fungera väl krävs att det fria flödet av
personuppgifter inom unionen inte begränsas eller förbjuds av skäl som har anknytning till skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter. För att ta hänsyn till mikroföretagens samt de små och
medelstora företagens särskilda situation innehåller denna förordning ett undantag för organisationer som
sysselsätter färre än 250 personer med avseende på registerföring. Dessutom uppmanas unionens institutioner
och organ samt medlemsstaterna och deras tillsynsmyndigheter att vid tillämpningen av denna förordning ta
hänsyn till mikroföretagens samt de små och medelstora företagens särskilda behov. Begreppen mikroföretag
samt små och medelstora företag bör bygga på artikel 2 i bilagan till kommissionens rekommendation
2003/361/EG (1).

(14)

Det skydd som ska tillhandahållas enligt denna förordning bör tillämpas på fysiska personer, oavsett
medborgarskap eller hemvist, med avseende på behandling av deras personuppgifter. Denna förordning omfattar
inte behandling av personuppgifter rörande juridiska personer, särskilt företag som bildats som juridiska personer,
exempelvis uppgifter om namn på och typ av juridisk person samt kontaktuppgifter.

(15)

För att förhindra att det uppstår en allvarlig risk för att reglerna kringgås bör skyddet för fysiska personer vara
teknikneutralt och inte vara beroende av den teknik som används. Skyddet för fysiska personer bör vara
tillämpligt på både automatiserad och manuell behandling av personuppgifter, om personuppgifterna ingår i eller
är avsedda att ingå i ett register. Akter eller grupper av akter samt omslag till dessa, som inte är ordnade enligt
särskilda kriterier, bör inte omfattas av denna förordning.

(16)

Denna förordning är inte tillämplig på frågor som rör skyddet av grundläggande rättigheter och friheter eller det
fria flödet av personuppgifter på områden som inte omfattas av unionsrätten, såsom verksamhet rörande
nationell säkerhet. Denna förordning är inte tillämplig på medlemsstaternas behandling av personuppgifter när de
agerar inom ramen för unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

(17)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (2) är tillämplig på den behandling av
personuppgifter som sker i unionens institutioner, organ och byråer. Förordning (EG) nr 45/2001 och de av
unionens övriga rättsakter som är tillämpliga på sådan behandling av personuppgifter bör anpassas till
principerna och bestämmelserna i den här förordningen och tillämpas mot bakgrund av den här förordningen.
För att tillhandahålla en stark och sammanhängande ram för dataskyddet inom unionen bör nödvändiga
anpassningar av förordning (EG) nr 45/2001 göras när den här förordningen har antagits, så att de båda
förordningarna kan tillämpas samtidigt.

(18)

Denna förordning är inte tillämplig på fysiska personers behandling av personuppgifter som ett led i verksamhet
som är helt och hållet privat eller har samband med personens hushåll och därmed saknar koppling till yrkeseller affärsmässig verksamhet. Privat verksamhet eller verksamhet som har samband med hushållet kan omfatta

(1) Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (K(2003) 1422)
(EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitu
tionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001,
s. 1).
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korrespondens och innehav av adresser, aktivitet i sociala nätverk och internetverksamhet i samband med sådan
verksamhet. Denna förordning är dock tillämplig på personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som
tillhandahåller utrustning för behandling av personuppgifter för sådan privat verksamhet eller hushålls
verksamhet.

(19)

Skyddet för fysiska personer när det gäller behöriga myndigheters behandling av personuppgifter i syfte att
förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, inklusive att skydda
mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten och det fria flödet av sådana uppgifter,
säkerställs på unionsnivå av en särskild unionsrättsakt. Därför bör denna förordning inte vara tillämplig på
behandling av personuppgifter för dessa ändamål. Personuppgifter som myndigheter behandlar enligt denna
förordning och som används för de ändamålen bör emellertid regleras genom en mer specifik unionsrättsakt,
nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (1). Medlemsstaterna får anförtro behöriga
myndigheter i den mening som avses i direktiv (EU) 2016/680 uppgifter som inte nödvändigtvis utförs för att
förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, inklusive att skydda
mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten, så att behandlingen av personuppgifter för
dessa andra ändamål, i den mån den omfattas av unionsrätten, omfattas av tillämpningsområdet för denna
förordning.

Vad gäller dessa behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för ändamål som omfattas av
tillämpningsområdet för denna förordning, bör medlemsstaterna kunna bibehålla eller införa mer specifika
bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning. I sådana bestämmelser får det
fastställas mer specifika krav för dessa behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för dessa andra
ändamål, med beaktande av respektive medlemsstats konstitutionella, organisatoriska och administrativa struktur.
När privata organs behandling av personuppgifter omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, bör
denna förordning ge medlemsstaterna möjlighet att, under särskilda villkor, i lag begränsa vissa skyldigheter och
rättigheter, om en sådan begränsning utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle för
att skydda särskilda viktiga intressen, däribland allmän säkerhet samt förebyggande, förhindrande, utredning,
avslöjande och lagföring av brott eller verkställande av straffrättsliga påföljder eller skydd mot samt förebyggande
och förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten. Detta är exempelvis relevant i samband med bekämpning
av penningtvätt eller verksamhet vid kriminaltekniska laboratorier.

(20)

Eftersom denna förordning bland annat gäller för verksamhet inom domstolar och andra rättsliga myndigheter,
skulle det i unionsrätt eller medlemsstaternas nationella rätt kunna anges vilken behandling och vilka förfaranden
för behandling som berörs när det gäller domstolars och andra rättsliga myndigheters behandling av
personuppgifter. Tillsynsmyndigheternas behörighet bör inte omfatta domstolars behandling av personuppgifter
när detta sker inom ramen för domstolarnas dömande verksamhet, i syfte att säkerställa domstolsväsendets
oberoende när det utför sin rättsskipande verksamhet, inbegripet när det fattar beslut. Det bör vara möjligt att
anförtro tillsynen över sådan behandling av uppgifter till särskilda organ inom medlemsstaternas rättsväsen, vilka
framför allt bör säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning, främja domstolsväsendets
medvetenhet om sina skyldigheter enligt denna förordning och hantera klagomål relaterade till sådan behandling
av uppgifter.

(21)

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG (2), särskilt
bestämmelserna om tjänstelevererande mellanhänders ansvar i artiklarna 12–15 i det direktivet. Syftet med det
direktivet är att bidra till att den inre marknaden fungerar väl genom att säkerställa fri rörlighet för informations
samhällets tjänster mellan medlemsstaterna.

(22)

All behandling av personuppgifter som sker inom ramen för arbetet på personuppgiftsansvarigas eller personupp
giftsbiträdens verksamhetsställen inom unionen bör ske i överensstämmelse med denna förordning, oavsett om
behandlingen i sig äger rum inom unionen. Verksamhetsställe innebär det faktiska och reella utförandet av
verksamhet med hjälp av en stabil struktur. Den rättsliga formen för en sådan struktur, oavsett om det är en filial
eller ett dotterföretag med status som juridisk person, bör inte vara den avgörande faktorn i detta avseende.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga
myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga
påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (se sidan 89 i detta nummer av
EUT).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster,
särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).
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(23)

För att fysiska personer inte ska fråntas det skydd som denna förordning ger dem bör sådan behandling av
personuppgifter om registrerade personer som befinner sig i unionen vilken utförs av en personuppgiftsansvarig
eller ett personuppgiftsbiträde som inte är etablerad inom unionen omfattas av denna förordning, om
behandlingen avser utbjudande av varor eller tjänster inom unionen till de registrerade, oavsett om detta är
kopplat till en betalning. I syfte att avgöra om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde erbjuder
varor eller tjänster till registrerade som befinner sig i unionen bör man fastställa om det är uppenbart att den
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet avser att erbjuda tjänster till registrerade i en eller flera av
unionens medlemsstater. Medan enbart åtkomlighet till den personuppgiftsansvariges, personuppgiftsbiträdets
eller en mellanhands webbplats i unionen, till en e-postadress eller andra kontaktuppgifter eller användning av ett
språk som allmänt används i det tredjeland där den personuppgiftsansvarige är etablerad inte är tillräckligt för att
fastställa en sådan avsikt, kan faktorer som användning av ett språk eller en valuta som allmänt används i en eller
flera medlemsstater med möjlighet att beställa varor och tjänster på detta andra språk, eller omnämnande av
kunder eller användare som befinner sig i unionen, göra det uppenbart att den personuppgiftsansvarige avser att
erbjuda varor eller tjänster till registrerade inom unionen.

(24)

Den behandling av personuppgifter som avser registrerade som befinner sig i unionen som utförs av en
personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som inte är etablerad i unionen bör också omfattas av
denna förordning, om den hör samman med övervakningen av de registrerade personernas beteende när de
befinner sig i unionen. För att avgöra huruvida en viss behandling kan anses övervaka beteendet hos registrerade,
bör det fastställas om fysiska personer spåras på internet, och om personuppgifterna därefter behandlas med
hjälp av teknik som profilerar fysiska personer, i synnerhet för att fatta beslut rörande honom eller henne eller för
att analysera eller förutsäga hans eller hennes personliga preferenser, beteende och attityder.

(25)

Om medlemsstaternas nationella rätt är tillämplig i kraft av folkrätten, bör denna förordning också vara tillämplig
på personuppgiftsansvariga som inte är etablerade inom unionen, exempelvis i en medlemsstats diplomatiska
beskickning eller konsulat.

(26)

Principerna för dataskyddet bör gälla all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Personuppgifter som har pseudonymiserats och som skulle kunna tillskrivas en fysisk person genom att
kompletterande uppgifter används bör anses som uppgifter om en identifierbar fysisk person. För att avgöra om
en fysisk person är identifierbar bör man beakta alla hjälpmedel, som t.ex. utgallring, som, antingen av den
personuppgiftsansvarige eller av en annan person, rimligen kan komma att användas för att direkt eller indirekt
identifiera den fysiska personen. För att fastställa om hjälpmedel med rimlig sannolikhet kan komma att
användas för att identifiera den fysiska personen bör man beakta samtliga objektiva faktorer, såsom kostnader
och tidsåtgång för identifiering, med beaktande av såväl tillgänglig teknik vid tidpunkten för behandlingen som
den tekniska utvecklingen. Principerna för dataskyddet bör därför inte gälla för anonym information, nämligen
information som inte hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person, eller för personuppgifter som
anonymiserats på ett sådant sätt att den registrerade inte eller inte längre är identifierbar. Denna förordning berör
därför inte behandling av sådan anonym information, vilket inbegriper information för statistiska ändamål eller
forskningsändamål.

(27)

Denna förordning gäller inte behandling av personuppgifter rörande avlidna personer. Medlemsstaterna får
fastställa bestämmelser för behandlingen av personuppgifter rörande avlidna personer.

(28)

Tillämpningen av pseudonymisering av personuppgifter kan minska riskerna för de registrerade som berörs och
hjälpa personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden att fullgöra sina skyldigheter i fråga om dataskydd. Ett
uttryckligt införande av pseudonymisering i denna förordning är inte avsett att utesluta andra åtgärder för
dataskydd.

(29)

För att skapa incitament för tillämpning av pseudonymisering vid behandling av personuppgifter bör åtgärder för
pseudonymisering som samtidigt medger en allmän analys vara möjliga inom samma personuppgiftsansvarigs
verksamhet, när den personuppgiftsansvarige har vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som är
nödvändiga för att se till att denna förordning genomförs för berörd uppgiftsbehandling och att kompletterande
uppgifter för tillskrivning av personuppgifterna till en specifik registrerad person förvaras separat. Den
personuppgiftsansvarige som behandlar personuppgifterna bör ange behöriga personer inom samma personupp
giftsansvarigs verksamhet.
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(30)

Fysiska personer kan knytas till nätidentifierare som lämnas av deras utrustning, applikationer, verktyg och
protokoll, t.ex. ip-adresser, kakor eller andra identifierare, som radiofrekvensetiketter. Detta kan efterlämna spår
som, särskilt i kombination med unika identifierare och andra uppgifter som tas emot av servrarna, kan användas
för att skapa profiler för fysiska personer och identifiera dem.

(31)

Offentliga myndigheter som för sin myndighetsutövning mottar personuppgifter i enlighet med en rättslig
förpliktelse, t.ex. skatte- och tullmyndigheter, finansutredningsgrupper, oberoende administrativa myndigheter
eller finansmarknadsmyndigheter med ansvar för reglering och övervakning av värdepappersmarknader, bör inte
betraktas som mottagare om de tar emot personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av en särskild
utredning av allmänt intresse, i enlighet med unionsrätten eller medlemstaternas nationella rätt. Offentliga
myndigheters begäranden om att uppgifter ska lämnas ut ska alltid vara skriftliga och motiverade, läggas fram i
enskilda fall och inte gälla hela register eller leda till att register kopplas samman. Dessa offentliga myndigheters
behandling av personuppgifter bör ske i överensstämmelse med de bestämmelser för dataskydd som är
tillämpliga på behandlingens ändamål.

(32)

Samtycke bör lämnas genom en entydig bekräftande handling som innebär ett frivilligt, specifikt, informerat och
otvetydigt medgivande från den registrerades sida om att denne godkänner behandling av personuppgifter
rörande honom eller henne, som t.ex. genom en skriftlig, inklusive elektronisk, eller muntlig förklaring. Detta kan
inbegripa att en ruta kryssas i vid besök på en internetsida, genom val av inställningsalternativ för tjänster på
informationssamhällets område eller genom någon annan förklaring eller något annat beteende som i
sammanhanget tydligt visar att den registrerade godtar den avsedda behandlingen av sina personuppgifter.
Tystnad, på förhand ikryssade rutor eller inaktivitet bör därför inte utgöra samtycke. Samtycket bör gälla all
behandling som utförs för samma ändamål. Om behandlingen tjänar flera olika syften, bör samtycke ges för
samtliga syften. Om den registrerade ska lämna sitt samtycke efter en elektronisk begäran, måste denna vara
tydlig och koncis och får inte onödigtvis störa användningen av den tjänst som den avser.

(33)

Det är ofta inte möjligt att fullt ut identifiera syftet med en behandling av personuppgifter för vetenskapliga
forskningsändamål i samband med insamlingen av uppgifter. Därför bör registrerade kunna ge sitt samtycke till
vissa områden för vetenskaplig forskning, när vedertagna etiska standarder för vetenskaplig forskning iakttas.
Registrerade bör ha möjlighet att endast lämna sitt samtycke till vissa forskningsområden eller delar av
forskningsprojekt i den utsträckning det avsedda syftet medger detta.

(34)

Genetiska uppgifter bör definieras som personuppgifter som rör en fysisk persons nedärvda eller förvärvade
genetiska kännetecken, vilka framgår av en analys av ett biologiskt prov från den fysiska personen i fråga, framför
allt kromosom-, DNA- eller RNA-analys eller av en annan form av analys som gör det möjligt att inhämta
motsvarande information.

(35)

Personuppgifter om hälsa bör innefatta alla de uppgifter som hänför sig till en registrerad persons hälsotillstånd
som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd.
Detta inbegriper uppgifter om den fysiska personen som insamlats i samband med registrering för eller tillhanda
hållande av hälso- och sjukvårdstjänster till den fysiska personen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/24/EU (1), ett nummer, en symbol eller ett kännetecken som den fysiska personen tilldelats för att
identifiera denne för hälso- och sjukvårdsändamål, uppgifter som härrör från tester eller undersökning av en
kroppsdel eller kroppssubstans, däribland genetiska uppgifter och biologiska prov, och andra uppgifter om
exempelvis sjukdom, funktionshinder, sjukdomsrisk, sjukdomshistoria, klinisk behandling eller den registrerades
fysiologiska eller biomedicinska tillstånd, oberoende av källan, exempelvis från en läkare eller från annan
sjukvårdspersonal, ett sjukhus, en medicinteknisk produkt eller ett diagnostiskt in vitro-test.

(36)

Den personuppgiftsansvariges huvudsakliga verksamhetsställe i unionen bör vara den plats i unionen där den
personuppgiftsansvarige har sin centrala förvaltning, såvida inte beslut om ändamålen och medlen för behandling
av personuppgifter fattas vid ett annat av den personuppgiftsansvariges verksamhetsställen i unionen; i sådant fall

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande
hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).
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bör det andra verksamhetsstället anses vara det huvudsakliga verksamhetsstället. En personuppgiftsansvarigs
huvudsakliga verksamhetsställe inom unionen bör avgöras med beaktande av objektiva kriterier och bör
inbegripa den faktiska och reella ledning som fattar de huvudsakliga besluten vad avser ändamål och medel för
behandlingen med hjälp av en stabil struktur. Detta kriterium bör inte vara avhängigt av om behandlingen av
personuppgifter utförs på detta ställe. Att tekniska medel och teknik för behandling av personuppgifter eller
behandlingsverksamhet finns och används visar i sig inte att det rör sig om ett huvudsakligt verksamhetsställe
och utgör därför inte avgörande kriterier för ett huvudsakligt verksamhetsställe. Personuppgiftsbiträdets
huvudsakliga verksamhetsställe bör vara den plats i unionen där denne har sin centrala förvaltning eller, om
denne inte har någon central förvaltning inom unionen, den plats inom unionen där den huvudsakliga
behandlingen sker. I fall som omfattar både en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde bör den
behöriga ansvariga tillsynsmyndigheten fortfarande vara tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där den
personuppgiftsansvarige har sitt huvudsakliga verksamhetsställe, men den tillsynsmyndighet som gäller för
personuppgiftsbiträdet bör betraktas som en berörd tillsynsmyndighet och den tillsynsmyndigheten bör delta i det
samarbetsförfarande som föreskrivs i denna förordning. Om utkastet till beslut endast gäller den personuppgift
sansvarige, bör tillsynsmyndigheterna i den eller de medlemsstater där personuppgiftsbiträdet har ett eller flera
verksamhetsställen inte under några omständigheter betraktas som berörda tillsynsmyndigheter. Om
behandlingen utförs av en koncern bör det kontrollerande företagets huvudsakliga verksamhetsställe betraktas
som koncernens huvudsakliga verksamhetsställe, utom då behandlingens ändamål och de medel med vilka den
utförs fastställs av ett annat företag.

(37)

En koncern bör innefatta ett kontrollerande företag och de företag som detta företag kontrollerar (kontrollerade
företag), varvid det kontrollerande företaget bör vara det företag som kan utöva ett dominerande inflytande på de
övriga företagen i kraft av exempelvis ägarskap, finansiellt deltagande eller de bestämmelser som det regleras av
eller befogenheten att införa regler som rör personuppgiftsskyddet. Ett företag med kontroll över behandlingen av
personuppgifter vid företag som är underställda detta företag bör, tillsammans med dessa företag, anses utgöra en
koncern.

(38)

Barns personuppgifter förtjänar särskilt skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om berörda risker,
följder och skyddsåtgärder samt om sina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter. Sådant särskilt
skydd bör i synnerhet gälla användningen av barns personuppgifter i marknadsföringssyfte eller för att skapa
personlighets- eller användarprofiler samt insamling av personuppgifter med avseende på barn när tjänster som
erbjuds direkt till barn utnyttjas. Samtycke från den person som har föräldraansvar över ett barn bör inte krävas
för förebyggande eller rådgivande tjänster som erbjuds direkt till barn.

(39)

Varje behandling av personuppgifter måste vara laglig och rättvis. Det bör vara klart och tydligt för fysiska
personer hur personuppgifter som rör dem insamlas, används, konsulteras eller på annat sätt behandlas samt i
vilken utsträckning personuppgifterna behandlas eller kommer att behandlas. Öppenhetsprincipen kräver att all
information och kommunikation i samband med behandlingen av dessa personuppgifter är lättillgänglig och
lättbegriplig samt att ett klart och tydligt språk används. Den principen gäller framför allt informationen till
registrerade om den personuppgiftsansvariges identitet och syftet med behandlingen samt ytterligare information
för att sörja för en rättvis och öppen behandling för berörda fysiska personer och deras rätt att erhålla bekräftelse
på och meddelande om vilka personuppgifter rörande dem som behandlas. Fysiska personer bör göras medvetna
om risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter och om hur de
kan utöva sina rättigheter med avseende på behandlingen. De specifika ändamål som personuppgifterna
behandlas för bör vara tydliga och legitima och ha bestämts vid den tidpunkt då personuppgifterna samlades in.
Personuppgifterna bör vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för de ändamål som de
behandlas för. Detta kräver i synnerhet att det tillses att den period under vilken personuppgifterna lagras är
begränsad till ett strikt minimum. Personuppgifter bör endast behandlas om syftet med behandlingen inte
rimligen kan uppnås genom andra medel. För att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt
bör den personuppgiftsansvarige införa tidsfrister för radering eller för regelbunden kontroll. Alla rimliga åtgärder
bör vidtas för att rätta eller radera felaktiga uppgifter. Personuppgifter bör behandlas på ett sätt som säkerställer
lämplig säkerhet och konfidentialitet för personuppgifterna samt förhindrar obehörigt tillträde till och obehörig
användning av personuppgifter och den utrustning som används för behandlingen.

(40)

För att behandling ska vara laglig bör personuppgifterna behandlas efter samtycke från den berörda registrerade
eller på någon annan legitim grund som fastställts i lag, antingen i denna förordning eller i annan unionsrätt eller
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medlemsstaternas nationella rätt enligt denna förordning, vilket inbegriper att de rättsliga skyldigheter som åligger
den personuppgiftsansvarige måste fullgöras eller att ett avtal i vilket den registrerade är part måste genomföras
eller att åtgärder på begäran av den registrerade måste vidtas innan avtalet ingås.

(41)

När det i denna förordning hänvisas till en rättslig grund eller lagstiftningsåtgärd, innebär detta inte nödvändigtvis
en lagstiftningsakt antagen av ett parlament, utan att detta påverkar krav som uppställs i den konstitutionella
ordningen i den berörda medlemsstaten. En sådan rättslig grund eller lagstiftningsåtgärd bör dock vara tydlig och
precis och dess tillämpning bör vara förutsägbar för personer som omfattas av den, i enlighet med rättspraxis vid
Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

(42)

När behandling sker efter samtycke från registrerade, bör personuppgiftsansvariga kunna visa att de registrerade
har lämnat sitt samtycke till behandlingen. I synnerhet vid skriftliga förklaringar som rör andra frågor bör det
finnas skyddsåtgärder som säkerställer att de registrerade är medvetna om att samtycke ges och om hur långt
samtycket sträcker sig. I enlighet med rådets direktiv 93/13/EEG (1) bör en förklaring om samtycke som den
personuppgiftsansvarige i förväg formulerat tillhandahållas i en begriplig och lätt tillgänglig form, med
användning av ett klart och tydligt språk och utan oskäliga villkor. För att samtycket ska vara informerat bör den
registrerade känna till åtminstone den personuppgiftsansvariges identitet och syftet med den behandling för
vilken personuppgifterna är avsedda. Samtycke bör inte betraktas som frivilligt om den registrerade inte har
någon genuin eller fri valmöjlighet eller inte utan problem kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke.

(43)

För att säkerställa att samtycket lämnas frivilligt bör det inte utgöra giltig rättslig grund för behandling av
personuppgifter i ett särskilt fall där det råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den personupp
giftsansvarige, särskilt om den personuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet och det därför är osannolikt att
samtycket har lämnats frivilligt när det gäller alla förhållanden som denna särskilda situation omfattar. Samtycke
antas inte vara frivilligt om det inte medger att separata samtycken lämnas för olika behandlingar av
personuppgifter, trots att detta är lämpligt i det enskilda fallet, eller om genomförandet av ett avtal – inbegripet
tillhandahållandet av en tjänst – är avhängigt av samtycket, trots att samtycket inte är nödvändigt för ett sådant
genomförande.

(44)

Behandling bör vara laglig när den är nödvändig i samband med avtal eller när det finns en avsikt att ingå ett
avtal.

(45)

Behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller behandling
som krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, bör ha en grund i
unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt. Denna förordning medför inte något krav på en särskild lag
för varje enskild behandling. Det kan räcka med en lag som grund för flera behandlingar som bygger på en
rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller om behandlingen krävs för att utföra en uppgift
av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Behandlingens syfte bör också fastställas i unionsrätten
eller i medlemsstaternas nationella rätt. Därtill skulle man genom denna grund kunna ange denna förordnings
allmänna villkor för laglig personuppgiftsbehandling och precisera kraven för att fastställa vem den personupp
giftsansvarige är, vilken typ av personuppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till
vilka personuppgifterna får lämnas ut, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt andra åtgärder för att tillförsäkra
en laglig och rättvis behandling. Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt bör också reglera frågan
huruvida en personuppgiftsansvarig som utför en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighets
utövning ska vara en offentlig myndighet eller någon annan fysisk eller juridisk person som omfattas av offentlig
rättslig lagstiftning eller, om detta motiveras av allmänintresset, vilket inbegriper hälso- och sjukvårdsändamål,
såsom folkhälsa och socialt skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster, av civilrättslig lagstiftning,
exempelvis en yrkesorganisation.

(46)

Behandling av personuppgifter bör även anses laglig när den är nödvändig för att skydda ett intresse som är av
avgörande betydelse för den registrerades eller en annan fysisk persons liv. Behandling av personuppgifter på

(1) Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).
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grundval av en annan fysisk persons grundläggande intressen bör i princip endast äga rum om behandlingen inte
uppenbart kan ha en annan rättslig grund. Vissa typer av behandling kan tjäna både viktiga allmänintressen och
intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade, till exempel när behandlingen är nödvändig av
humanitära skäl, bland annat för att övervaka epidemier och deras spridning eller i humanitära nödsituationer,
särskilt vid naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan.

(47)

En personuppgiftsansvarigs berättigade intressen, inklusive intressena för en personuppgiftsansvarig till vilken
personuppgifter får lämnas ut, eller för en tredje part, kan utgöra rättslig grund för behandling, på villkor att de
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre, med beaktande av de
registrerades rimliga förväntningar till följd av förhållandet till den personuppgiftsansvarige. Ett sådant berättigat
intresse kan till exempel finnas när det föreligger ett relevant och lämpligt förhållande mellan den registrerade och
den personuppgiftsansvarige i sådana situationer som att den registrerade är kund hos eller arbetar för den
personuppgiftsansvarige. Ett berättigat intresse kräver under alla omständigheter en noggrann bedömning, som
inbegriper huruvida den registrerade vid tidpunkten för inhämtandet av personuppgifter och i samband med
detta rimligen kan förvänta sig att en uppgiftsbehandling för detta ändamål kan komma att ske. Den registrerades
intressen och grundläggande rättigheter skulle i synnerhet kunna väga tyngre än den personuppgiftsansvariges
intressen, om personuppgifter behandlas under omständigheter där den registrerade inte rimligen kan förvänta sig
någon ytterligare behandling. Med tanke på att det är lagstiftarens sak att genom lagstiftning tillhandahålla den
rättsliga grunden för de offentliga myndigheternas behandling av personuppgifter, bör den rättsliga grunden inte
gälla den behandling de utför som ett led i fullgörandet av sina uppgifter. Sådan behandling av personuppgifter
som är absolut nödvändig för att förhindra bedrägerier utgör också ett berättigat intresse för berörd personupp
giftsansvarig. Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse.

(48)

Personuppgiftsansvariga som ingår i en koncern eller institutioner som är underställda ett centralt organ kan ha
ett berättigat intresse att överföra personuppgifter inom koncernen för interna administrativa ändamål, bland
annat för behandling av kunders eller anställdas personuppgifter. De allmänna principerna för överföring av
personuppgifter, inom en koncern, till företag i tredjeland påverkas inte.

(49)

Behandling av personuppgifter utgör ett berättigat intresse för berörd personuppgiftsansvarig i den mån den är
absolut nödvändig och proportionell för att säkerställa nät- och informationssäkerhet, dvs. förmågan hos ett nät
eller ett informationssystem att vid en viss tillförlitlighetsnivå tåla olyckshändelser, olagliga handlingar eller
illvilligt uppträdande som äventyrar tillgängligheten, autenticiteten, integriteten och konfidentialiteten hos lagrade
eller överförda personuppgifter och säkerheten hos besläktade tjänster som tillhandahålls av – eller är tillgängliga
via – dessa nät och system, av myndigheter, incidenthanteringsorganisationer (Cert), enheter för hantering av
datasäkerhetsincidenter, tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och
tillhandahållare av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster. Detta skulle t.ex. kunna innefatta att förhindra obehörigt
tillträde till elektroniska kommunikationsnät och felaktig kodfördelning och att sätta stopp för överbelastnings
attacker och skador på datasystem och elektroniska kommunikationssystem.

(50)

Behandling av personuppgifter för andra ändamål än de för vilka de ursprungligen samlades in bör endast vara
tillåten, när detta är förenligt med de ändamål för vilka personuppgifterna ursprungligen samlades in. I dessa fall
krävs det inte någon annan separat rättslig grund än den med stöd av vilken insamlingen av personuppgifter
medgavs. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning som den personuppgiftsansvarige har fått i uppgift att utföra, kan unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt fastställa och närmare ange för vilka uppgifter och syften ytterligare behandling
bör betraktas som förenlig och laglig. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål bör betraktas som förenlig och laglig behandling av
uppgifter. Den rättsliga grund för behandling av personuppgifter som återfinns i unionsrätten eller i
medlemsstaternas nationella rätt kan också utgöra en rättslig grund för ytterligare behandling. För att fastställa
om ett ändamål med den ytterligare behandlingen är förenligt med det ändamål för vilket personuppgifterna
ursprungligen insamlades bör den personuppgiftsansvarige, efter att ha uppfyllt alla krav vad beträffar den
ursprungliga behandlingens lagenlighet, bland annat beakta alla kopplingar mellan dessa ändamål och ändamålen
med den avsedda ytterligare behandlingen, det sammanhang inom vilket personuppgifterna insamlats, särskilt de
registrerades rimliga förväntningar till följd av förhållandet till den personuppgiftsansvarige i fråga om den
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art, den planerade ytterligare behandlingens konsekvenser för de registrerade samt förekomsten av lämpliga
skyddsåtgärder för både den ursprungliga och den planerade ytterligare behandlingen.

Om den registrerade har gett sitt medgivande eller behandlingen grundar sig på unionsrätten eller på
medlemsstaternas nationella rätt som utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i
syfte att säkerställa i synnerhet viktiga mål av allmänt intresse, bör den personuppgiftsansvarige tillåtas att
behandla personuppgifterna ytterligare, oavsett om detta är förenligt med ändamålen eller inte. Under alla
omständigheter bör tillämpningen av principerna i denna förordning, särskilt informationen till den registrerade
om dessa andra ändamål och om dennes rättigheter, inbegripet rätten att göra invändningar, säkerställas. Om den
personuppgiftsansvarige anmäler möjliga brott eller hot mot den allmänna säkerheten och i enskilda fall eller i
flera fall som rör samma brott eller hot mot den allmänna säkerheten överför dessa personuppgifter till en
behörig myndighet, ska detta betraktas som att den personuppgiftsansvarige agerar i ett berättigat intresse. Sådan
överföring i den personuppgiftsansvariges berättigade intresse eller ytterligare behandling av personuppgifter bör
emellertid vara förbjuden, om behandlingen inte är förenlig med lagstadgad eller yrkesmässig tystnadsplikt eller
annan bindande tystnadsplikt.

(51)

Personuppgifter som till sin natur är särskilt känsliga med hänsyn till grundläggande rättigheterna och friheter
bör åtnjuta särskilt skydd, eftersom behandling av sådana uppgifter kan innebära betydande risker för de
grundläggande rättigheterna och friheterna. Dessa personuppgifter bör även inbegripa personuppgifter som
avslöjar ras eller etniskt ursprung, varvid användningen av termen ras i denna förordning inte innebär att unionen
godtar teorier som söker fastställa förekomsten av skilda människoraser. Behandling av foton bör inte
systematiskt anses utgöra behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, eftersom foton endast definieras
som biometriska uppgifter när de behandlas med särskild teknik som möjliggör identifiering eller autentisering av
en fysisk person. Sådana personuppgifter bör inte behandlas, såvida inte behandling medges i särskilda fall som
fastställs i denna förordning, med beaktande av att det i medlemsstaternas lagstiftning får införas särskilda
bestämmelser om dataskydd för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning i syfte att
fullgöra en rättslig skyldighet eller en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som den
personuppgiftsansvarige har fått i uppgift att utföra. Utöver de särskilda kraven för sådan behandling, bör de
allmänna principerna och andra bestämmelser i denna förordning tillämpas, särskilt när det gäller villkoren för
laglig behandling. Undantag från det allmänna förbudet att behandla sådana särskilda kategorier av
personuppgifter bör uttryckligen fastställas, bland annat om den registrerade lämnar sitt uttryckliga samtycke eller
för att tillgodose specifika behov, i synnerhet när behandlingen utförs inom ramen för legitima verksamheter som
bedrivs av vissa sammanslutningar eller stiftelser i syfte att göra det möjligt att utöva grundläggande friheter.

(52)

Undantag från förbudet att behandla särskilda kategorier av personuppgifter bör även tillåtas om de föreskrivs i
unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt och underkastas lämpliga skyddsåtgärder för att skydda
personuppgifter och övriga grundläggande rättigheter, när allmänintresset motiverar detta, i synnerhet i fråga om
behandling av personuppgifter inom ramen för arbetsrätt och sociallagstiftning, däribland pensioner, och för
hälsosäkerhetsändamål, övervaknings- och varningssyften, förebyggande eller kontroll av smittsamma sjukdomar
och andra allvarliga hot mot hälsan. Detta undantag får göras för hälsoändamål, inbegripet folkhälsa och
förvaltningen av hälso- och sjukvårdstjänster, särskilt för att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet i de
förfaranden som används vid prövningen av ansökningar om förmåner och tjänster inom sjukförsäkringssystemet,
eller för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska
ändamål. Genom undantag bör man även tillåta behandling av sådana personuppgifter där så krävs för
fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, oavsett om detta sker inom ett domstolsförfarande eller
inom ett administrativt eller ett utomrättsligt förfarande.

(53)

Särskilda kategorier av personuppgifter som förtjänar ett mer omfattande skydd bör endast behandlas i
hälsorelaterade syften om detta krävs för att uppnå dessa syften och gagnar fysiska personer och samhället i stort,
särskilt inom ramen för förvaltningen av tjänster för hälso- och sjukvård och social omsorg och deras system,
inbegripet behandling som utförs av förvaltningen och centrala nationella hälsovårdsmyndigheter av sådana
uppgifter för syften som hör samman med kvalitetskontroll, information om förvaltningen samt allmän nationell
och lokal tillsyn över hälso- och sjukvårdssystemet och systemet för social omsorg och säkerställande av
kontinuitet inom hälso- och sjukvård och social omsorg samt gränsöverskridande hälso- och sjukvård eller
hälsosäkerhet, syften som hör samman med övervakning samt varningssyften eller för arkivändamål av allmänt
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål som baseras på unionsrätten
eller på medlemsstaternas nationella rätt, vilka måste ha ett syfte av allmänt intresse, samt studier som genomförs
av allmänt intresse på folkhälsoområdet. Denna förordning bör därför innehålla harmoniserade villkor för
behandling av särskilda kategorier av personuppgifter om hälsa, vad gäller särskilda behov, i synnerhet när
behandlingen av uppgifterna utförs för vissa hälsorelaterade syften av personer som enligt lag är underkastade
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yrkesmässig tystnadsplikt. Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt bör föreskriva särskilda och
lämpliga åtgärder som skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och personuppgifter. Medlemsstaterna
bör få behålla eller införa ytterligare villkor, även begränsningar, för behandlingen av genetiska eller biometriska
uppgifter eller uppgifter om hälsa. Detta bör emellertid inte hindra det fria flödet av personuppgifter inom
unionen, när villkoren tillämpas på gränsöverskridande behandling av sådana uppgifter.

(54)

På folkhälsoområdet kan det bli nödvändigt att med hänsyn till ett allmänt intresse behandla särskilda kategorier
av personuppgifter utan att den registrerades samtycke inhämtas. Sådan behandling bör förutsätta lämpliga och
särskilda åtgärder för att skydda fysiska personers rättigheter och friheter. I detta sammanhang bör folkhälsa tolkas
enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 (1), nämligen alla aspekter som
rör hälsosituationen, dvs. allmänhetens hälsotillstånd, inbegripet sjuklighet och funktionshinder, hälsans
bestämningsfaktorer, hälso- och sjukvårdsbehov, resurser inom hälso- och sjukvården, tillhandahållande av och
allmän tillgång till hälso- och sjukvård, utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvården samt dödsorsaker.
Sådan behandling av uppgifter om hälsa av allmänt intresse bör inte innebära att personuppgifter behandlas för
andra ändamål av tredje part, exempelvis arbetsgivare eller försäkrings- och bankföretag.

(55)

Myndigheters behandling av personuppgifter på officiellt erkända religiösa sammanslutningars vägnar i syften
som fastställs i grundlag eller i folkrätten anses också grunda sig på ett allmänt intresse.

(56)

Om det för att det demokratiska systemet ska fungera i samband med allmänna val är nödvändigt att politiska
partier i vissa medlemsstater samlar in personuppgifter om fysiska personers politiska uppfattningar, får
behandling av sådana uppgifter tillåtas med hänsyn till ett allmänt intresse, på villkor att lämpliga skyddsåtgärder
fastställs.

(57)

Om de personuppgifter som behandlas av en personuppgiftsansvarig inte gör det möjligt för denne att identifiera
en fysisk person, bör den personuppgiftsansvarige inte vara tvungen att skaffa ytterligare information för att
kunna identifiera den registrerade, om ändamålet endast är att följa någon av bestämmelserna i denna förordning.
Den personuppgiftsansvarige bör dock inte vägra att ta emot kompletterande uppgifter som den registrerade
lämnat som stöd för utövandet av sina rättigheter. Identifiering bör omfatta digital identifiering av en registrerad,
till exempel genom en autentiseringsmekanism, exempelvis samma identifieringsinformation som används av den
registrerade för att logga in på den nättjänst som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige.

(58)

Öppenhetsprincipen kräver att all information som riktar sig till allmänheten eller till registrerade är kortfattad,
lättåtkomlig och lättbegriplig samt utformad på ett tydligt och enkelt språk samt att man vid behov använder
visualisering. Denna information kan ges elektroniskt, exempelvis på en webbplats, när den riktas till
allmänheten. Detta är särskilt relevant i situationer där mängden olika aktörer och den tekniska komplexiteten
gör det svårt för den registrerade att veta och förstå om personuppgifter som rör honom eller henne samlas in,
vem som gör det och för vilket syfte, exempelvis i fråga om reklam på nätet. Eftersom barn förtjänar särskilt
skydd, bör all information och kommunikation som riktar sig till barn utformas på ett tydligt och enkelt språk
som barnet lätt kan förstå.

(59)

Förfaranden bör fastställas som gör det lättare för registrerade att utöva sina rättigheter enligt denna förordning,
inklusive mekanismer för att begära och i förekommande fall kostnadsfritt få tillgång till och erhålla rättelse eller
radering av personuppgifter samt för att utöva rätten att göra invändningar. Den personuppgiftsansvarige bör
också tillhandahålla hjälpmedel för elektroniskt ingivna framställningar, särskilt i fall då personuppgifter
behandlas elektroniskt. Personuppgiftsansvariga bör utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad vara
skyldiga att besvara registrerades önskemål och lämna en motivering, om de inte avser att uppfylla sådana
önskemål.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och
hälsa och säkerhet i arbetet (EUT L 354, 31.12.2008, s. 70).
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(60)

Principerna om rättvis och öppen behandling fordrar att den registrerade informeras om att behandling sker och
syftet med den. Den personuppgiftsansvarige bör till den registrerade lämna all ytterligare information som krävs
för att säkerställa en rättvis och öppen behandling, med beaktande av personuppgiftsbehandlingens specifika
omständigheter och sammanhang. Dessutom bör den registrerade informeras om förekomsten av profilering samt
om konsekvenserna av sådan profilering. Om personuppgifterna samlas in från den registrerade, bör denne även
informeras om huruvida han eller hon är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och om konsekvenserna
om han eller hon inte lämnar dem. Denna information får tillhandahållas kombinerad med standardiserade
symboler för att ge en överskådlig, begriplig, lättläst och meningsfull överblick över den planerade behandlingen.
Om sådana symboler visas elektroniskt bör de vara maskinläsbara.

(61)

Information om behandling av personuppgifter som rör den registrerade bör lämnas till honom eller henne vid
den tidpunkt då personuppgifterna samlas in från den registrerade eller, om personuppgifterna erhålls direkt från
en annan källa, inom en rimlig period, beroende på omständigheterna i fallet. Om personuppgifter legitimt kan
lämnas ut till en annan mottagare, bör de registrerade informeras första gången personuppgifterna lämnas ut till
denna mottagare. Om den personuppgiftsansvarige avser att behandla personuppgifter för ett annat ändamål än
det för vilket uppgifterna insamlades, bör denne före ytterligare behandling informera den registrerade om detta
andra syfte och lämna annan nödvändig information. Om personuppgifternas ursprung inte kan meddelas den
registrerade på grund av att olika källor har använts, bör allmän information ges.

(62)

Det är dock inte nödvändigt att införa någon skyldighet att tillhandahålla information, om den registrerade redan
innehar denna information, om registreringen eller utlämnandet av personuppgifterna uttryckligen föreskrivs i lag
eller om det visar sig vara omöjligt eller skulle medföra orimliga ansträngningar att tillhandahålla den registrerade
informationen. Det sistnämnda skulle särskilt kunna vara fallet om behandlingen sker för arkivändamål av
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. I detta avseende bör
antalet registrerade, uppgifternas ålder och lämpliga skyddsåtgärder beaktas.

(63)

Den registrerade bör ha rätt att få tillgång till personuppgifter som insamlats om denne samt på enkelt sätt och
med rimliga intervall kunna utöva denna rätt, för att vara medveten om att behandling sker och kunna
kontrollera att den är laglig. Detta innefattar rätten för registrerade att få tillgång till uppgifter om sin hälsa,
exempelvis uppgifter i läkarjournaler med t.ex. diagnoser, undersökningsresultat, bedömningar av behandlande
läkare och eventuella vårdbehandlingar eller interventioner. Alla registrerade bör därför ha rätt att få kännedom
och underrättelse om framför allt orsaken till att personuppgifterna behandlas, om möjligt vilken tidsperiod
behandlingen pågår, vilka som mottar personuppgifterna, bakomliggande logik i samband med automatisk
behandling av personuppgifter och, åtminstone när behandlingen bygger på profilering, konsekvenserna av sådan
behandling. Om möjligt bör den personuppgiftsansvarige kunna ge fjärråtkomst till ett säkert system genom
vilket den registrerade kan få direkt åtkomst till sina personuppgifter. Denna rätt bör inte inverka menligt på
andras rättigheter eller friheter, t.ex. affärshemligheter eller immateriell äganderätt och särskilt inte på upphovsrätt
som skyddar programvaran. Resultatet av dessa överväganden bör dock inte bli att den registrerade förvägras all
information. Om den personuppgiftsansvarige behandlar en stor mängd uppgifter om den registrerade, bör den
personuppgiftsansvarige kunna begära att den registrerade lämnar uppgift om vilken information eller vilken
behandling en framställan avser, innan informationen lämnas ut.

(64)

Personuppgiftsansvariga bör vidta alla rimliga åtgärder för att kontrollera identiteten på en registrerad som begär
tillgång, särskilt inom ramen för nättjänster och i fråga om nätidentifierare. Personuppgiftsansvariga bör inte
behålla personuppgifter enbart för att kunna agera vid en potentiell begäran.

(65)

Den registrerade bör ha rätt att få sina personuppgifter rättade och en rätt att bli bortglömd, om lagringen av
uppgifterna strider mot denna förordning eller unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den
personuppgiftsansvarige omfattas av. En registrerad bör särskilt ha rätt att få sina personuppgifter raderade och
kunna begära att dessa personuppgifter inte behandlas, om de inte längre behövs med tanke på de ändamål för
vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om en registrerad har återtagit sitt samtycke till behandling eller
invänder mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne, eller om behandlingen av hans eller
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hennes personuppgifter på annat sätt inte överensstämmer med denna förordning. Denna rättighet är särskilt
relevant när den registrerade har gett sitt samtycke som barn, utan att vara fullständigt medveten om riskerna
med behandlingen, och senare vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt på internet. Den registrerade bör kunna
utöva denna rätt även när han eller hon inte längre är barn. Ytterligare lagring av personuppgifterna bör dock
vara laglig, om detta krävs för att utöva yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig
förpliktelse, för att utföra en uppgift i av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som anförtrotts
den personuppgiftsansvarige, med anledning av ett allmänt intresse inom folkhälsoområdet, för arkivändamål av
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål eller för fastställande,
utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

(66)

För att stärka ”rätten att bli bortglömd” i nätmiljön bör rätten till radering utvidgas genom att personuppgift
sansvariga som offentliggjort personuppgifter är förpliktigade att vidta rimliga åtgärder, däribland tekniska
åtgärder, för att informera de personuppgiftsansvariga som behandlar dessa personuppgifter om att den
registrerade har begärt radering av alla länkar till och kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter. I
samband med detta bör den personuppgiftsansvarige vidta rimliga åtgärder, med beaktande av tillgänglig teknik
och de hjälpmedel som står den personuppgiftsansvarige till buds, däribland tekniska åtgärder, för att informera
de personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om den registrerades begäran.

(67)

Sätten att begränsa behandlingen av personuppgifter kan bland annat inbegripa att man tillfälligt flyttar de valda
personuppgifterna till ett annat databehandlingssystem, gör de valda uppgifterna otillgängliga för användare eller
tillfälligt avlägsnar offentliggjorda uppgifter från en webbplats. I automatiserade register bör begränsningen av
behandlingen i princip ske med tekniska medel på ett sådant sätt att personuppgifterna inte blir föremål för
ytterligare behandling och inte kan ändras. Det förhållandet att behandlingen av personuppgifter är begränsad bör
klart anges inom systemet.

(68)

För att ytterligare förbättra kontrollen över sina egna uppgifter bör den registrerade, om personuppgifterna
behandlas automatiskt, också tillåtas att motta de personuppgifter som rör honom eller henne, som han eller hon
har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige, i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och kompatibelt
format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvariga bör uppmuntras att
utveckla kompatibla format som möjliggör dataportabilitet. Denna rättighet bör vara tillämplig om den
registrerade har tillhandahållit uppgifterna efter att ha lämnat sitt samtycke eller om behandlingen är nödvändig
för att ett avtal ska kunna genomföras. Den bör inte vara tillämplig om behandlingen utgår från en annan rättslig
grund än samtycke eller avtal. På grund av sin art bör denna rättighet inte utövas mot personuppgiftsansvariga
som behandlar personuppgifter som ett led i myndighetsutövning. Därför bör den inte vara tillämplig när
behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personupp
giftsansvarige eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs
av den personuppgiftsansvarige. Den registrerades rätt att överföra eller motta personuppgifter som rör honom
eller henne innebär inte någon skyldighet för de personuppgiftsansvariga att införa eller upprätthålla
behandlingssystem som är tekniskt kompatibla. Om mer än en registrerad berörs inom en viss uppsättning
personuppgifter, bör rätten att motta personuppgifterna inte inverka på andra registrerades rättigheter och
friheter enligt denna förordning. Denna rättighet bör inte heller påverka den registrerades rätt att få till stånd
radering av personuppgifter och de inskränkningar av denna rättighet vilka anges i denna förordning och bör i
synnerhet inte medföra radering av personuppgifter om den registrerade som denne har lämnat för
genomförande av ett avtal, i den utsträckning och så länge som personuppgifterna krävs för genomförande av
avtalet. Om det är tekniskt möjligt, bör den registrerade ha rätt till direkt överföring av personuppgifterna från en
personuppgiftsansvarig till en annan.

(69)

När personuppgifter lagligen får behandlas, eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av
allmänt intresse eller som ett led i en myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige, eller på
grund av en personuppgiftsansvarigs eller en tredje parts berättigade intressen, bör alla registrerade ändå ha rätt
att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som rör de registrerades särskilda situation. Det bör
ankomma på den personuppgiftsansvarige att visa att dennes tvingande berättigade intressen väger tyngre än den
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

(70)

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, bör den registrerade, oavsett om det handlar om
inledande eller ytterligare behandling, ha rätt att när som helst kostnadsfritt invända mot sådan behandling,
inbegripet profilering, i den mån denna är kopplad till direktmarknadsföring. Denna rättighet bör uttryckligen
meddelas den registrerade och redovisas tydligt, klart och åtskilt från annan information.
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Den registrerade bör ha rätt att inte bli föremål för ett beslut, vilket kan inbegripa en åtgärd, med bedömning av
personliga aspekter rörande honom eller henne, vilket enbart grundas på automatiserad behandling och medför
rättsverkan för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne, såsom ett
automatiserat avslag på en kreditansökan online eller e-rekrytering utan personlig kontakt. Sådan behandling
omfattar ”profilering” i form av automatisk behandling av personuppgifter med bedömning av personliga
aspekter rörande en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutse aspekter avseende den registrerades
arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser eller intressen, pålitlighet eller beteende,
vistelseort eller förflyttningar, i den mån dessa har rättsverkan rörande honom eller henne eller på liknande sätt i
betydande grad påverkar honom eller henne. Beslutsfattande grundat på sådan behandling, inbegripet profilering,
bör dock tillåtas när det uttryckligen beviljas genom unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den
personuppgiftsansvarige omfattas av, inbegripet för sådan övervakning och sådant förebyggande av bedrägerier
och skatteundandragande som genomförs i enlighet med unionsinstitutionernas eller de nationella
tillsynsorganens bestämmelser, standarder och rekommendationer samt för att sörja för tillförlitlighet hos en
tjänst som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige, eller när det krävs för ingående eller genomförande av
ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig eller den registrerade har gett sitt uttryckliga
samtycke. Denna form av uppgiftsbehandling bör under alla omständigheter omgärdas av lämpliga
skyddsåtgärder, som bör inkludera specifik information till den registrerade och rätt till mänskligt ingripande, att
framföra sina synpunkter, att erhålla en förklaring till det beslut som fattas efter sådan bedömning och att
överklaga beslutet. Sådana åtgärder bör inte gälla barn.

I syfte att sörja för rättvis och transparent behandling med avseende på den registrerade, med beaktande av
omständigheterna och det sammanhang i vilket personuppgifterna behandlas, bör den personuppgiftsansvarige
använda adekvata matematiska eller statistiska förfaranden för profilering, genomföra tekniska och
organisatoriska åtgärder som framför allt säkerställer att faktorer som kan medföra felaktigheter i personuppgifter
korrigeras och att risken för fel minimeras samt säkra personuppgifterna på sådant sätt att man beaktar
potentiella risker för den registrerades intressen och rättigheter och förhindrar bland annat diskriminerande
effekter för fysiska personer, på grund av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller övertygelse,
medlemskap i fackföreningar, genetisk status eller hälsostatus eller sexuell läggning, eller som leder till åtgärder
som får sådana effekter. Automatiserat beslutsfattande och profilering baserat på särskilda kategorier av
personuppgifter bör endast tillåtas på särskilda villkor.

(72)

Profilering omfattas av denna förordnings bestämmelser om behandling av personuppgifter, såsom de rättsliga
grunderna för behandlingen och principer för dataskydd. Europeiska dataskyddsstyrelsen som inrättas genom
denna förordning (nedan kallad styrelsen) bör kunna utfärda riktlinjer i detta avseende.

(73)

Begränsningar med avseende på specifika principer och rätten till information, tillgång till och rättelse eller
radering av personuppgifter, rätten till dataportabilitet, rätten att göra invändningar, profileringsbaserade beslut
samt information till den registrerade om personuppgiftsincidenter och vissa av den personuppgiftsansvariges
relaterade skyldigheter kan införas genom unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, i den mån de är
nödvändiga och proportionella i ett demokratiskt samhälle för att upprätthålla den allmänna säkerheten,
exempelvis för att skydda människoliv, särskilt vid naturkatastrofer eller katastrofer framkallade av människan, vid
förebyggande, förhindrande, utredning och lagföring av brott eller verkställande av straffrättsliga sanktioner,
inbegripet skydd mot samt förebyggande och förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten eller
överträdelser av etiska principer för reglerade yrken, vad gäller unionens eller en medlemsstats övriga viktiga mål
av allmänt intresse, särskilt om de är av stort ekonomiskt eller finansiellt intresse för unionen eller en
medlemsstat, förande av offentliga register som förs av hänsyn till ett allmänt intresse, ytterligare behandling av
arkiverade personuppgifter för att tillhandahålla specifik information om politiskt beteende under tidigare
totalitära regimer eller skydd av den registrerade eller andras rättigheter och friheter, inklusive socialt skydd,
folkhälsa och humanitära skäl. Dessa begränsningar bör överensstämma med kraven i stadgan och den europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(74)

Personuppgiftsansvariga bör åläggas ansvaret för all behandling av personuppgifter som de utför eller som utförs
på deras vägnar. Personuppgiftsansvariga bör särskilt vara skyldiga att vidta lämpliga och effektiva åtgärder och
kunna visa att behandlingen är förenlig med denna förordning, även vad gäller åtgärdernas effektivitet. Man bör
inom dessa åtgärder beakta behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt risken för fysiska
personers rättigheter och friheter.
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(75)

Risken för fysiska personers rättigheter och friheter, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, kan uppkomma till
följd av personuppgiftsbehandling som skulle kunna medföra fysiska, materiella eller immateriella skador, i
synnerhet om behandlingen kan leda till diskriminering, identitetsstöld eller bedrägeri, ekonomisk förlust, skadat
anseende, förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt, obehörigt
hävande av pseudonymisering eller annan betydande ekonomisk eller social nackdel, om registrerade kan berövas
sina rättigheter och friheter eller hindras att utöva kontroll över sina personuppgifter, om personuppgifter
behandlas som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller övertygelse eller medlemskap i
fackförening, om genetiska uppgifter, uppgifter om hälsa eller sexualliv eller fällande domar i brottmål samt
överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder behandlas, om personliga aspekter bedöms,
framför allt analyser eller förutsägelser beträffande sådant som rör arbetsprestationer, ekonomisk ställning, hälsa,
personliga preferenser eller intressen, tillförlitlighet eller beteende, vistelseort eller förflyttningar, i syfte att skapa
eller använda personliga profiler, om det sker behandling av personuppgifter rörande sårbara fysiska personer,
framför allt barn, eller om behandlingen inbegriper ett stort antal personuppgifter och gäller ett stort antal
registrerade.

(76)

Hur sannolik och allvarlig risken för den registrerades rättigheter och friheter är bör fastställas utifrån
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål. Risken bör utvärderas på grundval av en objektiv
bedömning, genom vilken det fastställs huruvida uppgiftsbehandlingen inbegriper en risk eller en hög risk.

(77)

Vägledning för den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets genomförande av lämpliga åtgärder
och för påvisande av att behandlingen är förenlig med denna förordning, särskilt när det gäller att kartlägga den
risk som är förknippad med behandlingen och bedöma dess ursprung, art, sannolikhetsgrad och allvar samt
fastställa bästa praxis för att minska risken, kan framför allt ges genom godkända uppförandekoder, godkänd
certifiering, riktlinjer från styrelsen eller genom anvisningar från ett dataskyddsombud. Styrelsen kan också
utfärda riktlinjer för uppgiftsbehandling som inte bedöms medföra någon hög risk för fysiska personers
rättigheter och friheter samt ange vilka åtgärder som i sådana fall kan vara tillräckliga för att bemöta en sådan
risk.

(78)

Skyddet av fysiska personers rättigheter och friheter i samband med behandling av personuppgifter förutsätter att
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas, så att kraven i denna förordning uppfylls. För att kunna
visa att denna förordning följs bör den personuppgiftsansvarige anta interna strategier och vidta åtgärder, särskilt
för att uppfylla principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Sådana åtgärder kan bland annat
bestå av att uppgiftsbehandlingen minimeras, att personuppgifter snarast möjligt pseudonymiseras, att öppenhet
om personuppgifternas syfte och behandling iakttas, att den registrerade får möjlighet att övervaka uppgiftsbe
handlingen och att den personuppgiftsansvarige får möjlighet att skapa och förbättra säkerhetsanordningar. Vid
utveckling, utformning, urval och användning av applikationer, tjänster och produkter som är baserade på
behandling av personuppgifter eller behandlar personuppgifter för att uppfylla sitt syfte bör producenterna av
dessa produkter, tjänster och applikationer uppmanas att beakta rätten till dataskydd när sådana produkter,
tjänster och applikationer utvecklas och utformas och att, med tillbörlig hänsyn till den tekniska utvecklingen,
säkerställa att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden kan fullgöra sina skyldigheter avseende
dataskydd. Principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard bör också beaktas vid offentliga
upphandlingar.

(79)

Skyddet av de registrerades rättigheter och friheter samt de personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbi
trädenas ansvar, även i förhållande till tillsynsmyndigheternas övervakning och åtgärder, kräver ett tydligt
fastställande av vem som bär ansvaret enligt denna förordning, bl.a. när personuppgiftsansvariga gemensamt
fastställer ändamål och medel för en behandling tillsammans med andra personuppgiftsansvariga eller när en
behandling utförs på en personuppgiftsansvarigs vägnar.

(80)

När personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som inte är etablerade inom unionen behandlar
personuppgifter om registrerade som befinner sig inom unionen och det bakomliggande syftet med uppgiftsbe
handlingen är att erbjuda de registrerade personerna i unionen varor eller tjänster, oberoende av om de
registrerade personerna måste betala för dem, eller att övervaka deras beteende i den mån beteendet äger rum i
unionen, bör de personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdena utnämna en företrädare, såvida inte
behandlingen endast är tillfällig, inte omfattar behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av
personuppgifter eller behandling av personuppgifter om fällande domar i brottmål samt överträdelser och det är
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osannolikt att den inbegriper en risk för fysiska personers rättigheter och friheter, med beaktande av
behandlingens art, sammanhang, omfattning och ändamål eller om den personuppgiftsansvarige är en myndighet
eller ett organ. Företrädaren bör agera på den personuppgiftsansvariges eller på personuppgiftsbiträdets vägnar
och kan kontaktas av samtliga tillsynsmyndigheter. Företrädaren bör uttryckligen utses genom en skriftlig
fullmakt från den personuppgiftsansvarige eller från personuppgiftsbiträdet att agera på dennes vägnar med
avseende på dennes skyldigheter enligt denna förordning. Utnämningen av företrädaren inverkar inte på den
personuppgiftsansvariges eller på personuppgiftsbiträdets ansvar enligt denna förordning. Företrädaren bör utföra
sina uppgifter i enlighet med erhållen fullmakt från den personuppgiftsansvarige eller från personuppgiftsbiträdet,
vilket inbegriper samarbete med de behöriga tillsynsmyndigheterna i fråga om alla åtgärder som vidtas för att
sörja för efterlevnad av denna förordning. Den utsedda företrädaren bör underkastas verkställighetsförfaranden i
händelse den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet inte uppfyller sina skyldigheter.

(81)

För att se till att kraven i denna förordning uppfylls vad gäller behandling som av ett personuppgiftsbiträde ska
utföras på en personuppgiftsansvarigs vägnar ska den personuppgiftsansvarige, när denne anförtror behandling åt
ett personuppgiftsbiträde, endast använda personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier, i synnerhet i fråga
om sakkunskap, tillförlitlighet och resurser, för att genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder som uppfyller
kraven i denna förordning, bl.a. vad gäller säkerhet i samband med behandlingen av uppgifter. Personuppgifts
biträdets anslutning till en godkänd uppförandekod eller en godkänd certifieringsmekanism kan användas som ett
sätt att påvisa att den personuppgiftsansvarige fullgör sina skyldigheter. När uppgifter behandlas av ett
personuppgiftsbiträde, bör hanteringen regleras genom ett avtal eller en annan rättsakt enligt unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt mellan personuppgiftsbiträdet och den personuppgiftsansvarige, där föremålet
för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av
registrerade anges, med beaktande av personuppgiftsbiträdets specifika arbets- och ansvarsuppgifter inom ramen
för den behandling som ska utföras och risken med avseende på den registrerades rättigheter och friheter. Den
personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet får välja att använda sig av ett enskilt avtal eller standardav
talsklausuler som antingen antas direkt av kommissionen eller av en tillsynsmyndighet i enlighet med
mekanismen för enhetlighet och därefter antas av kommissionen. Efter det att behandlingen på den personupp
giftsansvariges vägnar har avslutats, bör personuppgiftsbiträdet återlämna eller radera personuppgifterna,
beroende på vad den personuppgiftsansvarige väljer, såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt den
unionsrätt eller medlemsstaternas nationella rätt som personuppgiftsbiträdet omfattas av.

(82)

För att påvisa att denna förordning följs bör de personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdena föra
register över behandling som sker under deras ansvar. Alla personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
bör vara skyldiga att samarbeta med tillsynsmyndigheten och på dennas begäran göra detta register tillgängligt, så
att det kan tjäna som grund för övervakningen av behandlingen.

(83)

För att upprätthålla säkerheten och förhindra behandling som bryter mot denna förordning bör personuppgift
sansvariga eller personuppgiftsbiträden utvärdera riskerna med behandlingen och vidta åtgärder, såsom
kryptering, för att minska dem. Åtgärderna bör säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, inbegripet konfidentialitet,
med beaktande av den senaste utvecklingen och genomförandekostnader i förhållande till riskerna och vilken typ
av personuppgifter som ska skyddas. Vid bedömningen av datasäkerhetsrisken bör man även beakta de risker
som personuppgiftsbehandling medför, såsom förstöring, förlust eller ändringar genom olyckshändelse eller
otillåtna handlingar eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts,
lagrats eller på annat sätt behandlats, framför allt när denna kan medföra fysisk, materiell eller immateriell skada.

(84)

I syfte att sörja för bättre efterlevnad av denna förordning när behandlingen sannolikt kan innebära en hög risk
för fysiska personers rättigheter och friheter, bör den personuppgiftsansvarige vara ansvarig för att en konsekvens
bedömning utförs avseende datasskydd för att bedöma framför allt riskens ursprung, art, särdrag och allvar.
Resultatet av denna bedömning bör beaktas vid fastställandet av de lämpliga åtgärder som ska vidtas för att visa
att behandlingen av personuppgifter är förenlig med denna förordning. I de fall en konsekvensbedömning
avseende dataskydd ger vid handen att uppgiftsbehandlingen medför en hög risk, som den personuppgift
sansvarige inte kan begränsa genom lämpliga åtgärder med avseende på tillgänglig teknik och genomförande
kostnader, bör ett samråd med tillsynsmyndigheten ske före behandlingen.

(85)

En personuppgiftsincident som inte snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för fysiska personer leda till fysisk,
materiell eller immateriell skada, såsom förlust av kontrollen över de egna personuppgifterna eller till
begränsning av deras rättigheter, diskriminering, identitetsstöld eller bedrägeri, ekonomisk förlust, obehörigt
hävande av pseudonymisering, skadat anseende, förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som
omfattas av tystnadsplikt, eller till annan ekonomisk eller social nackdel för den berörda fysiska personen. Så
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snart en personuppgiftsansvarig blir medveten om att en personuppgiftsincident har inträffat, bör den personupp
giftsansvarige därför anmäla personuppgiftsincidenten till tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål och, om så
är möjligt, inom 72 timmar efter att ha blivit medveten om denna, om inte den personuppgiftsansvarige, i
enlighet med ansvarsprincipen, kan påvisa att det är osannolikt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra
en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, bör
skälen till fördröjningen åtfölja anmälan och information får lämnas i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål.

(86)

Den personuppgiftsansvarige bör utan onödigt dröjsmål underrätta den registrerade om en personuppgift
sincident, om personuppgiftsincidenten sannolikt kommer att medföra en hög risk för den fysiska personens
rättigheter och friheter, så att denne kan vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Denna underrättelse bör beskriva
personuppgiftsincidentens art samt innehålla rekommendationer för den berörda fysiska personen om hur de
potentiella negativa effekterna kan mildras. De registrerade bör underrättas så snart detta rimligtvis är möjligt,
i nära samarbete med tillsynsmyndigheten och i enlighet med den vägledning som lämnats av den eller andra
relevanta myndigheter, exempelvis brottsbekämpande myndigheter. Till exempel kräver behovet av att mildra en
omedelbar skaderisk att de registrerade underrättas omedelbart, medan behovet av att vidta lämpliga åtgärder vid
fortlöpande eller likartade personuppgiftsincidenter däremot kan motivera längre tid för underrättelsen.

(87)

Det bör undersökas huruvida alla lämpliga tekniska skyddsåtgärder och alla lämpliga organisatoriska åtgärder har
vidtagits för att omedelbart fastställa om en personuppgiftsincident har ägt rum och skyndsamt informera
tillsynsmyndigheten och den registrerade. Att en anmälan gjordes utan onödigt dröjsmål bör fastställas med
hänsyn tagen bl.a. till personuppgiftsincidentens art och svårighetsgrad och dess följder och negativa effekter för
den registrerade. En sådan anmälan kan leda till ett ingripande från tillsynsmyndighetens sida i enlighet med dess
uppgifter och befogenheter enligt denna förordning.

(88)

När ingående regler fastställs för format och förfaranden för anmälan av personuppgiftsincidenter, bör vederbörlig
hänsyn tas till omständigheterna kring incidenten, däribland om personuppgifterna var skyddade av lämpliga
tekniska skyddsåtgärder, som betydligt begränsar sannolikheten för identitetsbedrägeri eller andra former av
missbruk. Dessutom bör sådana regler och förfaranden beakta brottsbekämpande myndigheters berättigade
intressen, där en för tidig redovisning kan riskera att i onödan hämma utredning av omständigheterna kring en
personuppgiftsincident.

(89)

Direktiv 95/46/EG föreskrev en allmän skyldighet att anmäla behandling av personuppgifter till tillsynsmyndighe
terna. Denna skyldighet medförde administrativa och ekonomiska bördor, men förbättrade inte alltid personupp
giftsskyddet. Sådana övergripande och allmänna anmälningsskyldigheter bör därför avskaffas och ersättas av
effektiva förfaranden och mekanismer som i stället inriktas på de typer av behandlingar som sannolikt innebär en
hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter, i kraft av deras art, omfattning, sammanhang och ändamål.
Dessa behandlingar kan vara sådana som särskilt inbegriper användning av ny teknik eller är av en ny typ, för
vilken konsekvensbedömning avseende uppgiftsskydd inte tidigare har genomförts av den personuppgift
sansvarige, eller som blir nödvändiga på grund av den tid som har förflutit sedan den ursprungliga behandlingen.

(90)

I sådana fall bör den personuppgiftsansvarige före behandlingen, med beaktande av behandlingens art,
omfattning, sammanhang och ändamål samt upphovet till risken, göra en konsekvensbedömning avseende
dataskydd i syfte att bedöma den höga riskens specifika sannolikhetsgrad och allvar samt dess ursprung.
Konsekvensbedömningen bör främst innefatta de planerade åtgärder, skyddsåtgärder och mekanismer som ska
minska denna risk, säkerställa personuppgiftskyddet och visa att denna förordning efterlevs.

(91)

Detta bör särskilt vara tillämpligt på storskalig uppgiftsbehandling med syftet att behandla betydande mängder
personuppgifter på regional, nationell eller övernationell nivå, vilket skulle kunna påverka ett stort antal
registrerade och sannolikt kommer att innebära en hög risk, exempelvis till följd av uppgifternas känsliga natur,
där i enlighet med den uppnådda nivån av teknisk kunskap en ny teknik används storskaligt, samt på annan
behandling som innebär en hög risk för registrerades rättigheter och friheter, framför allt när denna behandling
gör det svårare för de registrerade att utöva sina rättigheter. En konsekvensbedömning avseende dataskydd bör
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också göras, där personuppgifter behandlas i syfte att fatta beslut om specifika fysiska personer efter en
systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter på grundval av profilering av
dessa uppgifter eller efter behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, biometriska uppgifter eller
uppgifter om fällande domar i brottmål samt överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder.
Likaså krävs en konsekvensbedömning avseende dataskydd för övervakning av allmän plats i stor omfattning,
särskilt vid användning av optisk-elektroniska anordningar, eller för all annan behandling där den behöriga
tillsynsmyndigheten anser att behandlingen sannolikt kommer att innebära en hög risk för de registrerades
rättigheter och friheter, framför allt på grund av att den hindrar de registrerade från att utöva en rättighet eller
använda en tjänst eller ett avtal eller på grund av att den systematiskt genomförs i stor omfattning. Behandling av
personuppgifter bör inte anses vara storskalig, om det är fråga om personuppgifter från patienter eller klienter
som behandlas av enskilda läkare, andra yrkesverksamma på hälsoområdet eller juridiska ombud. I dessa fall bör
en konsekvensbedömning avseende dataskydd inte vara obligatorisk.

(92)

Ibland kan det vara förnuftigt och ekonomiskt att en konsekvensbedömning avseende dataskydd inriktar sig på
ett vidare område än ett enda projekt, exempelvis när myndigheter eller organ avser att skapa en gemensam
tillämpnings- eller behandlingsplattform eller när flera personuppgiftsansvariga planerar att införa en gemensam
tillämpnings- eller behandlingsmiljö för en hel bransch eller ett helt segment eller för en allmänt utnyttjad
horisontell verksamhet.

(93)

Medlemsstaterna kan anse det nödvändigt att genomföra en sådan bedömning före behandlingen i samband med
antagandet av medlemsstaters nationella rätt som ligger till grund för utförandet av myndighetens eller det
offentliga organets uppgifter och reglerar den aktuella specifika behandlingsåtgärden eller serien av åtgärder.

(94)

Om det av en konsekvensbedömning avseende dataskydd framgår att behandlingen utan skyddsåtgärder,
säkerhetsåtgärder och mekanismer för att minska risken kommer att innebära en hög risk för fysiska personers
rättigheter och friheter, och den personuppgiftsansvarige anser att risken inte kan begränsas genom åtgärder som
är rimliga med avseende på tillgänglig teknik och genomförandekostnader, bör samråd hållas med tillsynsmyndig
heten innan behandlingen inleds. En sådan hög risk kommer sannolikt att orsakas av vissa typer av behandling
samt av en viss omfattning och frekvens för behandlingen, vilket även kan leda till skador för eller kränkningar av
fysiska personers rättigheter och friheter. Tillsynsmyndigheten bör inom en fastställd tid svara på en begäran om
samråd. Ett uteblivet svar från tillsynsmyndigheten inom denna tid bör dock inte hindra ett eventuellt ingripande
från tillsynsmyndighetens sida i enlighet med dess uppgifter och befogenheter enligt denna förordning, inbegripet
befogenheten att förbjuda behandling. Som en del av denna samrådsprocess får resultatet av en konsekvens
bedömning avseende dataskydd som utförs med avseende på behandlingen i fråga överlämnas till tillsynsmyndig
heten, framför allt de åtgärder som planeras för att minska risken för fysiska personers rättigheter och friheter.

(95)

Personuppgiftsbiträdet bör vid behov och på begäran bistå den personuppgiftsansvarige med fullgörande av de
skyldigheter som härrör från utförandet av konsekvensbedömningar avseende dataskydd och förhandssamråd
med tillsynsmyndigheten.

(96)

Ett samråd med tillsynsmyndigheten bör även ske som ett led i det förberedande arbetet med en lagstift
ningsåtgärd som stadgar om behandling av personuppgifter i syfte att säkerställa att den avsedda behandlingen
överensstämmer med denna förordning och framför allt för att minska den risk den medför för den registrerade.

(97)

När en behandling utförs av en myndighet, med undantag av domstolar eller oberoende rättsliga myndigheter
som en del av deras dömande verksamhet, eller när en behandling utförs i den privata sektorn av en personupp
giftsansvarig vars kärnverksamhet består av behandlingsverksamhet som kräver regelbunden och systematisk
övervakning av de registrerade i stor omfattning, eller när den personuppgiftsansvariges eller personuppgifts
biträdets kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av personuppgifter och
uppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser, bör en person med sakkunskap i fråga om
dataskyddslagstiftning och -förfaranden bistå den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för att
övervaka den interna efterlevnaden av denna förordning. I den privata sektorn avser personuppgiftsansvarigas
kärnverksamhet deras primära verksamhet och inte behandling av personuppgifter som kompletterande
verksamhet. Den nödvändiga nivån på sakkunskapen bör fastställas särskilt i enlighet med den uppgiftsbehandling
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som utförs och det skydd som krävs för de personuppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet. Denna typ av dataskyddsombud bör, oavsett om de är anställda av den personuppgift
sansvarige eller ej, kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt.

(98)

Sammanslutningar eller andra organ som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgifts
biträden bör uppmuntras att utarbeta uppförandekoder inom gränserna för denna förordning, så att
tillämpningen av denna förordning effektiviseras, med beaktande av särdragen hos den behandling som sker inom
vissa sektorer och de särskilda behov som finns inom mikroföretag samt inom små och medelstora företag. I
synnerhet skulle man genom sådana uppförandekoder kunna anpassa personuppgiftsansvarigas och personupp
giftsbiträdens skyldigheter, med beaktande av den risk som behandlingen sannolikt innebär för fysiska personers
rättigheter och friheter.

(99)

Vid utformningen av en uppförandekod eller vid ändring eller utvidgning av en befintlig sådan kod bör
sammanslutningar och andra organ som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgifts
biträden samråda med berörda intressenter, i möjligaste mån inbegripet registrerade, och beakta de inlagor som
mottas och de åsikter som framförs som svar på samråden.

(100) För att förbättra öppenheten och efterlevnaden av denna förordning bör införandet av certifieringsmekanismer
och dataskyddsförsegling och dataskyddsmärkning uppmuntras, så att registrerade snabbt kan bedöma nivån på
relevanta produkters och tjänsters dataskydd.

(101) Flöden av personuppgifter till och från länder utanför unionen och till och från internationella organisationer är
nödvändiga för utvecklingen av internationell handel och internationellt samarbete. Ökningen av dessa flöden har
medfört nya utmaningar och nya farhågor när det gäller skyddet av personuppgifter. Det är viktigt att den
skyddsnivå som fysiska personer säkerställs inom unionen genom denna förordning inte undergrävs när
personuppgifter överförs från unionen till personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden eller andra mottagare
i tredjeland eller till internationella organisationer, vilket inbegriper vidarebefordran av personuppgifter från
tredjelandet eller den internationella organisationen till personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden i samma
eller ett annat tredjeland eller en annan internationell organisation. Överföringar till tredjeländer och
internationella organisationer får under alla omständigheter endast utföras i full överensstämmelse med denna
förordning. En överföring kan endast ske, om de villkor som fastställs i bestämmelserna i denna förordning om
överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer har uppfyllts av den personupp
giftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, med förbehåll för de övriga bestämmelserna i denna förordning.

(102) Denna förordning påverkar inte internationella avtal mellan unionen och tredjeländer som reglerar överföring av
personuppgifter, däribland lämpliga skyddsåtgärder för de registrerade. Medlemsstaterna får ingå internationella
avtal som innefattar överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer i den mån
sådana avtal inte påverkar denna förordning eller andra bestämmelser i unionsrätten och innehåller en skälig nivå
av skydd för de registrerades grundläggande rättigheter.

(103) Kommissionen kan med verkan för hela unionen fastställa att ett tredjeland, ett territorium eller en specificerad
sektor i ett tredjeland eller en internationell organisation erbjuder en adekvat dataskyddsnivå och på så sätt skapa
rättslig säkerhet och enhetlighet i hela unionen vad gäller tredjelandet eller den internationella organisationen
som anses tillhandahålla en sådan skyddsnivå. I dessa fall får överföringar av personuppgifter till det tredjelandet
eller den internationella organisationen ske utan ytterligare tillstånd. Kommissionen kan också, efter att ha
underrättat tredjelandet eller den internationella organisationen och lämnat en fullständig motivering, besluta att
ett sådant beslut ska återkallas.

(104) I enlighet med de grundläggande värderingar som unionen bygger på, bl.a. skyddet av mänskliga rättigheter, bör
kommissionen i sin bedömning av tredjelandet eller ett territorium eller en specificerad sektor i ett tredjeland
beakta hur ett visst tredjeland respekterar rättsstatsprincipen, tillgången till rättslig prövning samt internationella
människorättsnormer och -standarder samt landets allmänna lagstiftning och sektorslagstiftning, inklusive
lagstiftning om allmän säkerhet, försvar och nationell säkerhet samt allmän ordning och straffrätt. Vid antagandet
av ett beslut om adekvat skyddsnivå avseende ett territorium eller en specificerad sektor i ett tredjeland bör
hänsyn tas till tydliga och objektiva kriterier, t.ex. specifik behandling och tillämpningsområdet för tillämpliga
rättsliga standarder och gällande lagstiftning i tredjelandet. Tredjelandet bör erbjuda garantier som säkerställer en
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tillfredsställande skyddsnivå som i huvudsak motsvarar den som säkerställs i unionen, i synnerhet när
personuppgifter behandlas inom en eller flera specifika sektorer. Tredjelandet bör framför allt säkerställa en
effektiv oberoende dataskyddsövervakning och sörja för samarbetsmekanismer med medlemsstaternas dataskydds
myndigheter, och de registrerade bör tillförsäkras effektiva och lagstadgade rättigheter samt effektiv administrativ
och rättslig prövning.

(105) Utöver de internationella åtaganden som tredjelandet eller den internationella organisationen har gjort bör
kommissionen beakta de skyldigheter som följer av tredjelandets eller den internationella organisationens
deltagande i multilaterala eller regionala system, särskilt rörande skydd av personuppgifter och genomförandet av
dessa skyldigheter. Framför allt bör tredjelandets anslutning till Europarådets konvention av den 28 januari 1981
om skydd för enskilda vid automatisk behandling av personuppgifter och dess tilläggsprotokoll beaktas.
Kommissionen bör samråda med styrelsen vid bedömningen av skyddsnivån i tredjeländer eller internationella
organisationer.

(106) Kommissionen bör övervaka hur beslut om skyddsnivå i ett tredjeland, ett territorium eller en specificerad sektor
i ett tredjeland eller en internationell organisation fungerar, och övervaka hur beslut som antas på grundval av
artikel 25.6 eller 26.4 i direktiv 95/46/EG fungerar. Kommissionen bör i sina beslut om adekvat skyddsnivå
föreskriva en mekanism för periodisk översyn av hur de fungerar. Denna periodiska översyn bör genomföras
i samråd med det berörda tredjelandet eller den berörda internationella organisationen, med beaktande av all
relevant utveckling i tredjelandet eller den internationella organisationen. Vid övervakningen och genomförandet
av den periodiska översynen bör kommissionen ta hänsyn till synpunkter och resultat från Europaparlamentet
och rådet samt andra relevanta organ och källor. Kommissionen bör inom rimlig tid utvärdera hur de sistnämnda
besluten fungerar och rapportera alla relevanta resultat till den kommitté, i den mening som avses i Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (1), som inrättats enligt denna förordning och till Europapar
lamentet och rådet.

(107) Kommissionen kan konstatera att ett tredjeland, ett territorium eller en viss specificerad sektor i ett tredjeland
eller en internationell organisation inte längre säkerställer en adekvat dataskyddsnivå. Överföring av
personuppgifter till detta tredjeland eller till denna internationella organisation bör då förbjudas, såvida inte
kraven i denna förordning avseende överföring med stöd av lämpliga skyddsåtgärder, inbegripet bindande
företagsbestämmelser och undantag för särskilda situationer, är uppfyllda. I så fall bör det finnas möjlighet till
samråd mellan kommissionen och dessa tredjeländer eller internationella organisationer. Kommissionen bör i god
tid informera tredjelandet eller den internationella organisationen om skälen och inleda samråd med tredjelandet
eller organisationen för att avhjälpa situationen.

(108) Saknas beslut om adekvat skyddsnivå bör den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet vidta åtgärder
för att kompensera för det bristande dataskyddet i ett tredjeland med hjälp av lämpliga skyddsåtgärder för den
registrerade. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan bestå i tillämpning av bindande företagsbestämmelser, standard
bestämmelser om dataskydd som antagits av kommissionen, standardbestämmelser om dataskydd som antagits
av en tillsynsmyndighet eller avtalsbestämmelser som godkänts av en tillsynsmyndighet. Dessa skyddsåtgärder bör
säkerställa iakttagande av de krav i fråga om dataskydd och registrerades rättigheter som är lämpliga för
behandling inom unionen, inbegripet huruvida bindande rättigheter för de registrerade och effektiva rättsmedel är
tillgängliga, inbegripet en faktisk rätt att föra talan på administrativ väg eller inför domstol och att kräva
kompensation i unionen eller i ett tredjeland. De bör särskilt gälla överensstämmelse med allmänna principer för
behandling av personuppgifter samt principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Överföring
av uppgifter kan också utföras av offentliga myndigheter eller organ till offentliga myndigheter eller organ i
tredjeländer eller internationella organisationer med motsvarande skyldigheter eller uppgifter, inbegripet på
grundval av bestämmelser som ska införas i administrativa överenskommelser, t.ex. samförståndsavtal, som
föreskriver verkställbara och faktiska rättigheter för de registrerade. Tillstånd från den behöriga tillsynsmyndighe
ten bör erhållas när skyddsåtgärder föreskrivs i icke rättsligt bindande administrativa arrangemang.

(109) Personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdens möjlighet att använda standardiserade dataskyddsbe
stämmelser som antagits av kommissionen eller av en tillsynsmyndighet bör inte hindra att de infogar
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer
för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
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standardiserade dataskyddsbestämmelser i ett vidare avtal, såsom ett avtal mellan personuppgiftsbiträdet och ett
annat personuppgiftsbiträde, eller lägger till andra bestämmelser eller ytterligare skyddsåtgärder, under
förutsättning att de inte direkt eller indirekt står i strid med standardavtalsklausuler som antagits av
kommissionen eller av en tillsynsmyndighet eller påverkar de registrerades grundläggande rättigheter eller friheter.
Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden bör uppmuntras att tillhandahålla ytterligare skyddsåtgärder
via avtalsmässiga åtaganden som kompletterar de standardiserade skyddsbestämmelserna.

(110) En koncern eller en grupp av företag som deltar i en gemensam ekonomisk verksamhet bör kunna använda sig
av godkända bindande företagsbestämmelser för sina internationella överföringar från unionen till organisationer
inom samma koncern eller grupp av företag som deltar i en gemensam ekonomisk verksamhet, under
förutsättning att företagsbestämmelserna inbegriper alla nödvändiga principer och bindande rättigheter som
säkerställer lämpliga skyddsåtgärder för överföringar eller kategorier av överföringar av personuppgifter.

(111) Det bör införas bestämmelser som ger möjlighet att under vissa omständigheter göra överföringar, om den
registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke, när överföringen är tillfällig och nödvändig med hänsyn till ett
avtal eller ett rättsligt anspråk, oavsett om detta sker inom ett rättsligt förfarande eller i ett administrativt eller
utomrättsligt förfarande, inbegripet förfaranden inför tillsynsorgan. Det bör också införas bestämmelser som ger
möjlighet till överföringar om viktiga allmänintressen fastställda genom unionsrätten eller medlemsstaternas
nationella rätt så kräver eller när överföringen görs från ett register som inrättats genom lag och är avsett att
konsulteras av allmänheten eller av personer med ett berättigat intresse. I sistnämnda fall bör en sådan överföring
inte omfatta alla personuppgifter eller hela kategorier av uppgifter i registret, och överföringen bör endast göras
när registret är avsett att vara tillgängligt för personer med ett berättigat intresse, på begäran av dessa personer
eller om de själva är mottagarna, med full hänsyn till de registrerades intressen och grundläggande rättigheter.

(112) Dessa undantag bör främst vara tillämpliga på uppgiftsöverföringar som krävs och är nödvändiga med hänsyn till
viktiga allmänintressen, exempelvis vid internationella utbyten av uppgifter mellan konkurrensmyndigheter,
skatte- eller tullmyndigheter, finanstillsynsmyndigheter, socialförsäkringsmyndigheter eller hälsovårdsmyndigheter,
till exempel vid kontaktspårning för smittsamma sjukdomar eller för att minska och/eller undanröja dopning
inom idrott. En överföring av personuppgifter bör också betraktas som laglig, om den är nödvändig för att
skydda ett intresse som är väsentligt för den registrerades eller en annan persons vitala intressen, inklusive dennes
fysiska integritet och liv, om den registrerade är oförmögen att ge sitt samtycke. Saknas beslut om adekvat
skyddsnivå får unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt med hänsyn till viktiga allmänintressen
uttryckligen fastställa gränser för överföringen av särskilda kategorier av uppgifter till ett tredjeland eller en
internationell organisation. Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen om sådana bestämmelser. Varje
överföring till en internationell humanitär organisation av personuppgifter rörande en registrerad som är fysiskt
eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke, i syfte att utföra en uppgift inom ramen för Genèvekonventionerna
eller vara förenlig med internationell humanitär rätt, vilken är tillämplig vid väpnade konflikter, skulle kunna
anses vara nödvändig för ett betydande allmänintresse eller för att den är av vitalt intresse för den registrerade.

(113) Överföringar som kan anses vara icke återkommande och endast gäller ett begränsat antal registrerade kan också
vara möjliga när personuppgiftsansvarigas tvingande berättigade intressen motiverar detta, om inte den
registrerades intressen eller rättigheter och friheter väger tyngre än dessa intressen, och den personuppgift
sansvarige har bedömt alla omständigheter kring uppgiftsöverföringen. Den personuppgiftsansvarige bör ta
särskild hänsyn till personuppgifternas art, den eller de avsedda behandlingarnas ändamål och varaktighet samt
situationen i ursprungslandet, tredjelandet och det slutliga bestämmelselandet och bör tillhandahålla lämpliga
åtgärder för att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandlingen av deras
personuppgifter. Sådana överföringar bör endast vara möjliga i vissa fall där inget av de andra skälen till
överföring är tillämpligt. För vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål bör hänsyn
tas till samhällets legitima förväntningar i fråga om ökad kunskap. Den personuppgiftsansvarige bör informera
tillsynsmyndigheten och den registrerade om överföringen.

(114) Om kommissionen inte har fattat beslut om adekvat dataskyddsnivå i ett tredjeland, bör den personuppgift
sansvarige eller personuppgiftsbiträdet i alla fall använda sig av lösningar som ger de registrerade verkställbara
och effektiva rättigheter vad gäller behandlingen av deras personuppgifter inom unionen när dessa uppgifter väl
har överförts, så att de fortsatt kan utöva sina grundläggande rättigheter och att skyddsåtgärder fortsatt gäller i
förhållande till dem.
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(115) Vissa tredjeländer antar lagar och andra författningar som syftar till att direkt reglera behandling som genomförs
av fysiska och juridiska personer under medlemsstaternas jurisdiktion. Detta kan inkludera rättsliga avgöranden
eller beslut av administrativa myndigheter i tredjeländer med krav på att personuppgiftsansvariga eller personupp
giftsbiträden överför eller överlämnar personuppgifter, vilka inte grundar sig på något gällande internationellt
avtal, såsom ett fördrag om ömsesidig rättshjälp, mellan det begärande tredjelandet och unionen eller en
medlemsstat. Extraterritoriell tillämpning av dessa lagar och andra författningar kan strida mot internationell rätt
och inverka menligt på det skydd av fysiska personer som säkerställs inom unionen genom denna förordning.
Överföringar bör endast tillåtas om villkoren i denna förordning för en överföring till tredjeländer är uppfyllda.
Detta kan vara fallet bl.a. när utlämnande är nödvändigt på grund av ett viktigt allmänintresse som erkänns
i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

(116) När personuppgifter förs över gränser utanför unionen kan detta öka risken för att fysiska personer inte kan
utöva sina dataskyddsrättigheter, i synnerhet för att skydda sig från otillåten användning eller otillåtet utlämnande
av denna information. Samtidigt kan tillsynsmyndigheter finna att de inte är i stånd att handlägga klagomål eller
göra utredningar som gäller verksamheter utanför gränserna för deras land. Deras strävan att arbeta tillsammans
över gränserna kan också hindras av otillräckliga preventiva eller korrigerande befogenheter, oenhetliga rättsliga
regelverk och praktiska hinder, som exempelvis bristande resurser. Närmare samarbete mellan dataskyddstillsyn
smyndigheter bör därför främjas för att hjälpa dem att utbyta information och utföra utredningar med sina
internationella motparter. I syfte att bygga upp internationella samarbetsmekanismer för att underlätta och
tillhandahålla ömsesidig internationell hjälp med att kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen till skydd för
personuppgifter, bör kommissionen och tillsynsmyndigheterna utbyta information och samarbeta, inom
verksamhet som rör utövandet av deras befogenheter, med behöriga myndigheter i tredjeländer, på grundval av
ömsesidighet och i överensstämmelse med denna förordning.

(117) Ett väsentligt inslag i skyddet av fysiska personer vid behandlingen av personuppgifter är att medlemsstaterna
inrättar tillsynsmyndigheter med behörighet att utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter under
fullständigt oberoende. Medlemsstaterna bör kunna inrätta fler än en tillsynsmyndighet om det behövs för att ta
hänsyn till den egna konstitutionella, organisatoriska och administrativa strukturen.

(118) Tillsynsmyndigheternas oberoende bör dock inte innebära att deras utgifter inte kan underkastas kontroll- eller
övervakningsmekanismer eller bli föremål för domstolsprövning.

(119) Om en medlemsstat inrättar flera tillsynsmyndigheter, bör den genom lagstiftning säkerställa att dessa
tillsynsmyndigheter effektivt deltar i mekanismen för enhetlighet. Medlemsstaten bör i synnerhet utnämna en
tillsynsmyndighet som fungerar som samlande kontaktpunkt för dessa myndigheters effektiva deltagande i
mekanismen för att säkra ett snabbt och smidigt samarbete med övriga tillsynsmyndigheter, styrelsen och
kommissionen.

(120) Varje tillsynsmyndighet bör tilldelas de ekonomiska och personella resurser och lokalutrymmen samt den
infrastruktur som är nödvändig för att den effektivt ska kunna utföra sina uppgifter, däribland de uppgifter som
är knutna till ömsesidigt bistånd och samarbete med övriga tillsynsmyndigheter i hela unionen. Varje
tillsynsmyndighet bör ha en separat offentlig årlig budget, som kan ingå i den övergripande statsbudgeten eller
nationella budgeten.

(121) De allmänna villkoren för tillsynsmyndighetens ledamot eller ledamöter bör fastställas genom varje medlemsstats
lagstiftning och där bör i synnerhet föreskrivas att ledamöterna ska utnämnas genom ett öppet förfarande
antingen av medlemsstatens parlament, regering eller statschef, på grundval av ett förslag från regeringen, en
ledamot av regeringen, parlamentet eller en av parlamentets kammare eller av ett oberoende organ som enligt
medlemsstaternas nationella rätt har anförtrotts utnämningen. I syfte att säkerställa tillsynsmyndighetens
oberoende bör ledamoten eller ledamöterna handla med integritet, avstå från alla handlingar som står i strid med
deras tjänsteutövning och under sin mandattid avstå från all annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet som
står i strid med deras uppdrag. Tillsynsmyndigheten bör ha egen personal, som valts ut av tillsynsmyndigheten
eller ett oberoende organ som fastställs i medlemsstaternas nationella rätt, vilken uteslutande bör vara underställd
tillsynsmyndighetens ledamot eller ledamöter.

(122) Varje tillsynsmyndighet bör ha behörighet att inom sin medlemsstats territorium utöva de befogenheter och
utföra de uppgifter som den tilldelats i enlighet med denna förordning. Detta bör framför allt omfatta behandling
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inom ramen för verksamhet vid den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets verksamhetsställen
inom den egna medlemsstatens territorium, behandling av personuppgifter som utförs av myndigheter eller
privata organ som agerar i ett allmänt intresse, behandling som påverkar registrerade på dess territorium eller
behandling som utförs av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som inte är etablerad i
unionen när den rör registrerade som är bosatta på dess territorium. Detta bör inbegripa att hantera klagomål
som lämnas in av en registrerad, genomföra undersökningar om tillämpningen av denna förordning samt främja
allmänhetens medvetenhet om risker, bestämmelser, skyddsåtgärder och rättigheter när det gäller behandlingen av
personuppgifter.

(123) Tillsynsmyndigheterna bör övervaka tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning och bidra till att
tillämpningen blir enhetlig över hela unionen, för att skydda fysiska personer vid behandling av deras
personuppgifter och för att underlätta det fria flödet av personuppgifter inom den inre marknaden. För detta
ändamål bör tillsynsmyndigheterna samarbeta såväl sinsemellan som med kommissionen, utan att det behövs
något avtal mellan medlemsstaterna om tillhandahållande av ömsesidigt bistånd eller om sådant samarbete.

(124) Om behandlingen av personuppgifter sker inom ramen för verksamhet vid en personuppgiftsansvarigs eller ett
personuppgiftsbiträdes verksamhetsställe i unionen och den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet
är etablerad i mer än en medlemsstat, eller om behandling som sker inom ramen för verksamhet vid ett enda
verksamhetsställe tillhörande en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i unionen i väsentlig grad
påverkar eller sannolikt i väsentlig grad kommer att påverka registrerade i mer än en medlemsstat, bör tillsyns
myndigheten för den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets huvudsakliga verksamhetsställe eller
för detta enda verksamhetsställe tillhörande den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet agera som
ansvarig myndighet. Denna bör samarbeta med de övriga myndigheter som berörs, eftersom den personuppgift
sansvarige eller personuppgiftsbiträdet har ett verksamhetsställe inom deras medlemsstats territorium, eftersom
registrerade som är bosatta på deras territorium i väsentlig grad påverkas eller eftersom ett klagomål har lämnats
in till dem. Även när en registrerad som inte är bosatt i medlemsstaten har lämnat in ett klagomål, bör den
tillsynsmyndighet som klagomålet har lämnats in till också vara en berörd tillsynsmyndighet. Styrelsen bör inom
ramen för sina uppgifter kunna utfärda riktlinjer för alla frågor som rör tillämpningen av denna förordning,
framför allt för vilka kriterier som ska beaktas för att konstatera om behandlingen i fråga i väsentlig grad
påverkar registrerade i mer än en medlemsstat och för vad som utgör en relevant och motiverad invändning.

(125) Den ansvariga myndigheten bör ha behörighet att anta bindande beslut om åtgärder inom ramen för de
befogenheter som den tilldelats i enlighet med denna förordning. I egenskap av ansvarig myndighet bör tillsyns
myndigheten nära involvera och samordna de berörda tillsynsmyndigheterna i beslutsfattandet. Om man beslutar
att helt eller delvis avslå den registrerades klagomål, bör detta beslut antas av den tillsynsmyndighet som
klagomålet har lämnats in till.

(126) Den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna bör gemensamt enas om beslutet, som
bör rikta sig till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets huvudsakliga eller enda
verksamhetsställe och vara bindande för den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Den personupp
giftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet bör vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa efterlevnad av denna
förordning och genomförande av det beslut som den ansvariga tillsynsmyndigheten har anmält till den
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets huvudsakliga verksamhetsställe vad gäller behandling i
unionen.

(127) Varje tillsynsmyndighet som inte agerar som ansvarig tillsynsmyndighet bör vara behörig att behandla lokala fall,
om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad i mer än en medlemsstat men ärendet
för den specifika behandlingen endast avser behandling som utförs i en enda medlemsstat och endast omfattar
registrerade i denna enda medlemsstat, till exempel om ärendet avser behandling av anställdas personuppgifter
inom ramen för en medlemsstats specifika anställningsförhållanden. I sådana fall bör tillsynsmyndigheten utan
dröjsmål underrätta den ansvariga tillsynsmyndigheten om detta ärende. Efter att ha underrättats bör den
ansvariga tillsynsmyndigheten besluta huruvida den kommer att hantera ärendet i enlighet med bestämmelsen om
samarbete mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och andra berörda tillsynsmyndigheter (nedan kallad
mekanismen för en enda kontaktpunkt), eller om den tillsynsmyndighet som underrättade den bör behandla ärendet
på lokal nivå. När den ansvariga tillsynsmyndigheten beslutar huruvida den kommer att behandla ärendet, bör
den ta hänsyn till om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har ett verksamhetsställe i den
medlemsstat där den tillsynsmyndighet som underrättade den ansvariga myndigheten är belägen för att säkerställa
ett effektivt genomförande av ett beslut gentemot den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. När
den ansvariga tillsynsmyndigheten beslutar att behandla ärendet, bör den tillsynsmyndighet som underrättade den
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ha möjlighet att lämna in ett förslag till beslut, som den ansvariga tillsynsmyndigheten bör ta största möjliga
hänsyn till när den utarbetar utkastet till beslut inom ramen för mekanismen för en enda kontaktpunkt.

(128) Bestämmelserna om den ansvariga tillsynsmyndigheten och mekanismen för en enda kontaktpunkt bör inte
tillämpas om behandlingen utförs av myndigheter eller privata organ i ett allmänt intresse. I sådana fall bör den
enda tillsynsmyndighet som är behörig att utöva de befogenheter som den tilldelas i enlighet med denna
förordning vara tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där myndigheten eller det privata organet är etablerat.

(129) För att denna förordning ska övervakas och verkställas på ett enhetligt sätt i hela unionen bör tillsynsmyndighe
terna i alla medlemsstater ha samma uppgifter och effektiva befogenheter, bl.a. undersökningsbefogenheter,
korrigerande befogenheter och befogenheter att ålägga sanktioner samt befogenheter att utfärda tillstånd och ge
råd, särskilt vid klagomål från fysiska personer och, utan att det påverkar åklagarmyndigheternas befogenheter
enligt medlemsstaternas nationella rätt, att upplysa de rättsliga myndigheterna om överträdelser av denna
förordning och delta i rättsliga förfaranden. Dessa befogenheter bör även omfatta en befogenhet att införa en
tillfällig eller definitiv begränsning av, inklusive förbud mot, behandling. Medlemsstaterna får fastställa andra
uppgifter med anknytning till skyddet av personuppgifter enligt denna förordning. Tillsynsmyndigheternas
befogenheter bör utövas opartiskt, rättvist och inom rimlig tid i överensstämmelse med lämpliga rättssäkerhets
garantier i unionsrätten och i medlemsstaternas nationella rätt. Framför allt bör varje åtgärd vara lämplig,
nödvändig och proportionell för att säkerställa efterlevnad av denna förordning, med beaktande av
omständigheterna i varje enskilt fall, samt respektera varje persons rätt att bli hörd innan några enskilda åtgärder
som påverkar honom eller henne negativt vidtas och vara utformad så att onödiga kostnader och alltför stora
olägenheter för de berörda personerna undviks. Undersökningsbefogenheten när det gäller tillträde till lokaler bör
utövas i enlighet med särskilda krav i medlemsstaternas nationella processrätt, såsom kravet på att inhämta
förhandstillstånd från rättsliga myndigheter. Varje rättsligt bindande åtgärd som vidtas av tillsynsmyndigheten bör
vara skriftlig, klar och entydig, innehålla information om vilken tillsynsmyndighet som har utfärdat åtgärden och
datum för utfärdandet, vara undertecknad av tillsynsmyndighetens chef eller en av dess ledamöter efter dennes
bemyndigande samt innehålla en motivering till åtgärden och en hänvisning till rätten till ett effektivt rättsmedel.
Detta bör inte utesluta ytterligare krav enligt medlemsstaternas nationella processrätt. Antagande av ett rättsligt
bindande beslut innebär att det kan bli föremål för domstolsprövning i den medlemsstat till vilken den
tillsynsmyndighet som antog beslutet hör.

(130) Om den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts inte är den ansvariga tillsynsmyndigheten, bör den
ansvariga tillsynsmyndigheten nära samarbeta med den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts i
enlighet med de bestämmelser om samarbete och enhetlighet som fastställs i denna förordning. I sådana fall bör
den ansvariga tillsynsmyndigheten när den vidtar åtgärder avsedda att ha rättsverkan, inbegripet utdömandet av
administrativa sanktionsavgifter, ta största hänsyn till synpunkter från den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet
har ingetts, vilken bör kvarstå som behörig för genomförande av utredningar på den egna medlemsstatens
territorium i samverkan med den behöriga tillsynsmyndigheten.

(131) Om en annan tillsynsmyndighet bör agera som ansvarig tillsynsmyndighet för den personuppgiftsansvariges eller
personuppgiftsbiträdets behandling men den sakfråga som klagomålet gäller eller den möjliga överträdelsen
endast rör den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets behandling i den medlemsstat där
klagomålet har ingetts eller den eventuella överträdelsen har upptäckts, och frågan inte i väsentlig grad påverkar
eller inte sannolikt i väsentlig grad kommer att påverka registrerade i andra medlemsstater, bör den
tillsynsmyndighet som mottar ett klagomål eller upptäcker eller på annat sätt informeras om situationer som
innebär eventuella överträdelser av denna förordning försöka få till stånd en uppgörelse i godo med den
personuppgiftsansvarige och, om detta inte lyckas, utöva sina befogenheter fullt ut. Detta bör omfatta särskild
behandling som utförs inom tillsynsmyndighetens medlemsstats territorium eller med avseende på registrerade
inom denna medlemsstats territorium, behandling som utförs inom ramen för ett erbjudande om varor eller
tjänster som särskilt riktar sig till registrerade inom tillsynsmyndighetens medlemsstats territorium eller
behandling som måste bedömas med beaktande av relevanta rättsliga skyldigheter enligt medlemsstaternas
nationella rätt.

(132) Medvetandehöjande kampanjer från tillsynsmyndigheters sida riktade till allmänheten bör innefatta särskilda
åtgärder riktade dels till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, inbegripet mikroföretag samt små
och medelstora företag, dels till fysiska personer, särskilt i utbildningssammanhang.
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(133) Tillsynsmyndigheterna bör hjälpa varandra att utföra sina uppgifter och ge ömsesidigt bistånd så att denna
förordning tillämpas och verkställs enhetligt på den inre marknaden. En tillsynsmyndighet som begärt ömsesidigt
bistånd får anta en provisorisk åtgärd, om den inte har fått något svar på en begäran om ömsesidigt bistånd inom
en månad från det att begäran mottogs av den andra tillsynsmyndigheten.

(134) Alla tillsynsmyndigheter bör om lämpligt delta i gemensamma insatser med andra tillsynsmyndigheter. Den
anmodade tillsynsmyndigheten bör vara skyldig att besvara en begäran inom en fastställd tidsperiod.

(135) För att denna förordning ska tillämpas enhetligt i hela unionen bör en mekanism för enhetlighet när det gäller
samarbete mellan tillsynsmyndigheterna skapas. Denna mekanism bör främst tillämpas när en tillsynsmyndighet
avser att anta en åtgärd som är avsedd att ha rättsverkan gällande behandlingar som i väsentlig grad påverkar ett
betydande antal registrerade i flera medlemsstater. Den bör också tillämpas när en berörd tillsynsmyndighet eller
kommissionen begär att ett sådant ärende ska hanteras inom ramen för mekanismen för enhetlighet. Mekanismen
bör inte påverka åtgärder som kommissionen kan komma att vidta när den utövar sina befogenheter enligt
fördragen.

(136) Vid tillämpningen av mekanismen för enhetlighet bör styrelsen inom en fastställd tidsperiod avge ett yttrande,
om en majoritet av dess ledamöter så beslutar eller om någon berörd tillsynsmyndighet eller kommissionen begär
detta. Styrelsen bör också ges befogenhet att anta rättsligt bindande beslut vid tvister mellan tillsynsmyndigheter.
För detta ändamål bör den, normalt med två tredjedelars majoritet av sina ledamöter, utfärda rättsligt bindande
beslut i tydligt fastställda fall då tillsynsmyndigheter har olika uppfattningar, framför allt när det gäller
mekanismen för samarbete mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och berörda tillsynsmyndigheter om
sakförhållandena, i synnerhet om huruvida denna förordning har överträtts.

(137) Det kan uppstå brådskande behov att agera för att skydda registrerades rättigheter och friheter, särskilt när fara
föreligger att säkerställandet av en registrerad persons rättighet kan komma att försvåras avsevärt. En
tillsynsmyndighet bör därför kunna vidta vederbörligen motiverade provisoriska åtgärder inom sitt territorium
med en viss giltighetsperiod, som inte bör överskrida tre månader.

(138) Tillämpningen av en sådan mekanism bör vara ett villkor för lagligheten av en åtgärd som är avsedd att ha
rättsverkan och som vidtas av tillsynsmyndigheten i de fall där denna tillämpning är obligatorisk. I andra ärenden
som inbegriper flera länder bör samarbetsmekanismen mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och berörda
tillsynsmyndigheter tillämpas, och ömsesidigt bistånd och gemensamma insatser kan utföras mellan de berörda
tillsynsmyndigheterna på bilateral eller multilateral basis utan att mekanismen för enhetlighet utlöses.

(139) I syfte att främja en enhetlig tillämpning av denna förordning bör styrelsen inrättas som ett oberoende
unionsorgan. För att styrelsen ska kunna uppfylla sina mål bör den vara en juridisk person. Styrelsen bör
företrädas av sin ordförande. Den bör ersätta arbetsgruppen för skydd av fysiska personer med avseende på
behandlingen av personuppgifter, som inrättades genom direktiv 95/46/EG. Den bör bestå av chefen för en
tillsynsmyndighet i varje medlemsstat och Europeiska datatillsynsmannen eller deras respektive företrädare.
Kommissionen bör delta i styrelsens verksamhet utan att ha rösträtt, och Europeiska datatillsynsmannen bör ha
specifik rösträtt. Styrelsen bör bidra till denna förordnings enhetliga tillämpning i hela unionen, bl.a. genom att
lämna råd till kommissionen, särskilt vad gäller skyddsnivån i tredjeländer eller internationella organisationer, och
främja samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i hela unionen. Styrelsen bör agera oberoende när den utför sina
uppgifter.

(140) Styrelsen bör biträdas av ett sekretariat som tillhandahålls av Europeiska datatillsynsmannen. Den personal vid
Europeiska datatillsynsmannen som medverkar i utförandet av de uppgifter som enligt denna förordning
anförtros styrelsen bör för sina uppgifter uteslutande ta emot instruktioner från styrelsens ordförande och
rapportera till denne.

(141) Alla registrerade bör ha rätt att lämna in ett klagomål till en enda tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat
där den registrerade har sin hemvist, och ha rätt till ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 47 i stadgan,
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om den registrerade anser att hans eller hennes rättigheter enligt denna förordning har kränkts eller om tillsyns
myndigheten inte reagerar på ett klagomål, helt eller delvis avslår eller avvisar ett klagomål eller inte agerar när så
är nödvändigt för att skydda den registrerades rättigheter. Utredningen av ett klagomål bör, med förbehåll för
eventuell domstolsprövning, ske i den utsträckning som är lämplig i det enskilda fallet. Tillsynsmyndigheten bör
inom rimlig tid informera den registrerade om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir. Om
ärendet fordrar ytterligare utredning eller samordning med en annan tillsynsmyndighet, bör den registrerade
underrättas även om detta. För att förenkla inlämningen av klagomål bör varje tillsynsmyndighet vidta åtgärder,
såsom att tillhandahålla ett formulär för inlämnande av klagomål som även kan fyllas i elektroniskt, utan att
andra kommunikationsformer utesluts.

(142) Om en registrerad anser att hans eller hennes rättigheter enligt denna förordning har kränkts, bör han eller hon
ha rätt att ge mandat till ett organ, en organisation eller en sammanslutning som drivs utan vinstsyfte och som
har inrättats i enlighet med en medlemsstats nationella rätt, som har stadgeenliga mål av allmänt intresse och
bedriver verksamhet på området skydd av personuppgifter, att på hans eller hennes vägnar lämna in ett klagomål
till en tillsynsmyndighet, om detta föreskrivs i medlemsstatens nationella rätt, att på den registrerades vägnar
utöva rätten till domstolsprövning eller att på den registrerades vägnar utöva rätten att ta emot ersättning. En
medlemsstat får föreskriva att ett sådant organ, en sådan organisation eller en sådan sammanslutning ska ha rätt
att lämna in ett klagomål i den medlemsstaten, oberoende av en registrerad persons mandat, och ha rätt till ett
effektivt rättsmedel, om det eller den har skäl att anse att en registrerad persons rättigheter har kränkts till följd
av behandling av personuppgifter som strider mot denna förordning. Detta organ, denna organisation eller denna
sammanslutning får inte ges rätt att kräva ersättning på en registrerad persons vägnar oberoende av den
registrerades mandat.

(143) Varje fysisk eller juridisk person har rätt att väcka ogiltighetstalan mot styrelsens beslut vid domstolen enligt de
villkor som föreskrivs i artikel 263 i EUF-fördraget. I sin egenskap av adressater för sådana beslut måste, i
enlighet med artikel 263 i EUF-fördraget, de berörda tillsynsmyndigheter som önskar överklaga dessa väcka talan
inom två månader efter det att beslutet meddelats dem. Om styrelsens beslut direkt och personligen berör en
personuppgiftsansvarig, ett personuppgiftsbiträde eller en enskild, kan den enskilde väcka ogiltighetstalan mot
besluten inom två månader efter det att de har offentliggjorts på styrelsens webbplats, i enlighet med artikel 263
i EUF-fördraget. Utan att det påverkar denna rätt inom ramen för artikel 263 i EUF-fördraget bör varje fysisk eller
juridisk person ha rätt till ett effektivt rättsmedel vid den behöriga nationella domstolen mot ett beslut av en
tillsynsmyndighet som har rättsliga följder för denna person. Sådana beslut avser särskilt tillsynsmyndighetens
utövande av utrednings-, korrigerings- och godkännandebefogenheter eller avvisande av eller avslag på klagomål.
Rätten till ett effektivt rättsmedel inbegriper dock inte åtgärder som vidtagits av tillsynsmyndigheter när dessa inte
är rättsligt bindande, såsom yttranden som avgivits eller rådgivning som tillhandahållits av tillsynsmyndigheten.
Talan mot beslut som har fattats av en tillsynsmyndighet bör väckas vid domstolarna i den medlemsstat där
tillsynsmyndigheten har sitt säte och bör genomföras i enlighet med den medlemsstatens nationella processrätt.
Dessa domstolar bör ha fullständig behörighet, vilket bör omfatta behörighet att pröva alla fakta och rättsliga
frågor som rör den tvist som anhängiggjorts vid dem.

Om talan avslås eller avvisas av en tillsynsmyndighet, kan den enskilde väcka talan vid domstolarna i samma
medlemsstat. I samband med rättsmedel som avser tillämpningen av denna förordning kan eller, i det fall som
anges i artikel 267 i EUF-fördraget, måste nationella domstolar som anser att ett beslut om ett förhandsavgörande
är nödvändigt för att de ska kunna döma begära att domstolen meddelar ett förhandsavgörande om tolkningen
av unionsrätten, inbegripet denna förordning. Om dessutom ett beslut av en tillsynsmyndighet om genomförande
av ett beslut av styrelsen överklagas till en nationell domstol och giltigheten av styrelsens beslut ifrågasätts, har
inte den nationella domstolen befogenhet att förklara styrelsens beslut ogiltigt utan måste hänskjuta frågan om
giltighet till domstolen i enlighet med artikel 267 i EUF-fördraget såsom den tolkats av domstolen, närhelst den
anser att beslutet är ogiltigt. En nationell domstol får dock inte hänskjuta en fråga om giltigheten av styrelsens
beslut på begäran av en fysisk eller juridisk person som haft tillfälle att väcka ogiltighetstalan mot beslutet,
i synnerhet inte om denna person direkt och personligen berördes av beslutet men inte gjorde detta inom den
frist som anges i artikel 263 i EUF-fördraget.

(144) Om en domstol där ett förfarande inletts mot beslut som har fattats av en tillsynsmyndighet har skäl att tro att
ett förfarande rörande samma behandling, såsom samma sakfråga vad gäller behandling av samma personuppgift
sansvarige eller samma personuppgiftsbiträde, eller samma händelseförlopp, har inletts vid en annan behörig
domstol i en annan medlemsstat, bör den kontakta denna domstol i syfte att bekräfta förekomsten av sådana
relaterade förfaranden. Om relaterade förfaranden pågår vid en domstol i en annan medlemsstat får alla andra
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domstolar än den domstol där förfarandet först inleddes låta förfarandena vila eller på en av parternas begäran
förklara sig obehöriga till förmån för den domstol där förfarandet först inleddes, om den domstolen har
behörighet i förfarandet i fråga och dess lagstiftning tillåter förening av sådana relaterade förfaranden.
Förfarandena anses vara relaterade, om de är så nära förenade att en gemensam handläggning och dom är
påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att förfarandena prövas i olika
rättegångar.

(145) När det gäller ett rättsligt förfarande mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde bör käranden
kunna välja att väcka talan antingen vid domstolarna i de medlemsstater där den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet är etablerad eller där den registrerade är bosatt, såvida inte den personuppgiftsansvarige är
en myndighet i en medlemsstat som agerar inom ramen för sin myndighetsutövning.

(146) Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet bör ersätta all skada som en person kan komma att lida
till följd av behandling som strider mot denna förordning. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgifts
biträdet bör dock befrias från skadeståndsskyldighet om den kan visa att den inte på något sätt är ansvarig för
skadan. Begreppet skada bör tolkas brett mot bakgrund av domstolens rättspraxis på ett sätt som fullt ut
återspeglar denna förordnings mål. Detta påverkar inte skadeståndsanspråk till följd av överträdelser av andra
bestämmelser i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt. Behandling som strider mot denna
förordning omfattar även behandling som strider mot delegerade akter och genomförandeakter som antagits i
enlighet med denna förordning och medlemsstaternas nationella rätt med närmare specifikation av denna
förordnings bestämmelser. Registrerade bör få full och effektiv ersättning för den skada de lidit. Om personupp
giftsansvariga eller personuppgiftsbiträden medverkat vid samma behandling, bör varje personuppgiftsansvarig
eller personuppgiftsbiträde hållas ansvarig för hela skadan. Om de är förenade i samma rättsliga förfarande i
enlighet med medlemsstaternas nationella rätt, kan ersättningen dock fördelas i enlighet med varje personuppgift
sansvarigs eller personuppgiftsbiträdes ansvar för den genom behandlingen uppkomna skadan, förutsatt att den
registrerade som lidit skada tillförsäkras full och effektiv ersättning. Varje personuppgiftsansvarig eller personupp
giftsbiträde som har betalat full ersättning får därefter inleda förfaranden för återkrav mot andra personuppgift
sansvariga eller personuppgiftsbiträden som medverkat vid samma behandling.

(147) Om särskilda bestämmelser om behörighet fastställs i denna förordning, framför allt vad gäller förfaranden för att
begära rättslig prövning som inbegriper ersättning mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde,
bör inte allmänna bestämmelser om behörighet, såsom bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1215/2012 (1), påverka tillämpningen av sådana särskilda bestämmelser.

(148) För att stärka verkställigheten av denna förordning bör det utdömas sanktioner, inbegripet administrativa
sanktionsavgifter, för överträdelser av denna förordning utöver eller i stället för de lämpliga åtgärder som tillsyns
myndigheten vidtar i enlighet med denna förordning. Vid en mindre överträdelse eller om den sanktionsavgift
som sannolikt skulle utdömas skulle innebära en oproportionell börda för en fysisk person får en reprimand
utfärdas i stället för sanktionsavgifter. Vederbörlig hänsyn bör dock tas till överträdelsens karaktär, svårighetsgrad
och varaktighet och huruvida den har skett uppsåtligen, vilka åtgärder som vidtagits för att lindra skadan, graden
av ansvar eller eventuella tidigare överträdelser av relevans, det sätt på vilket överträdelsen kom till tillsynsmyn
dighetens kännedom, efterlevnad av åtgärder som förordnats mot den personuppgiftsansvarige eller personupp
giftsbiträdet, tillämpning av en uppförandekod och eventuella andra försvårande eller förmildrande faktorer.
Utdömandet av sanktioner, inbegripet administrativa sanktionsavgifter, bör underkastas adekvata rättssäkerhets
garantier i överensstämmelse med allmänna principer inom unionsrätten och stadgan, vilket inbegriper ett
effektivt rättsligt skydd och korrekt rättsligt förfarande.

(149) Medlemsstaterna bör kunna fastställa bestämmelser om straffrättsliga påföljder för överträdelser av denna
förordning, inbegripet för överträdelser av nationella bestämmelser som antagits i enlighet med och inom ramen
för denna förordning. Dessa straffrättsliga påföljder kan även inbegripa en möjlighet att förverka den vinning som
gjorts genom överträdelser av denna förordning. Utdömandet av straffrättsliga påföljder för överträdelser av
sådana nationella bestämmelser och administrativa sanktioner bör dock inte medföra ett åsidosättande av
principen ne bis in idem enligt domstolens tolkning.

(150) För att förstärka och harmonisera de administrativa sanktionerna för överträdelser av denna förordning bör
samtliga tillsynsmyndigheter ha befogenhet att utfärda administrativa sanktionsavgifter. Det bör i denna
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande
och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1).
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förordning anges vilka överträdelserna är, den övre gränsen för och kriterierna för fastställande av de
administrativa sanktionsavgifterna, som i varje enskilt fall bör bestämmas av den behöriga tillsynsmyndigheten
med beaktande av alla relevanta omständigheter i det särskilda fallet, med vederbörlig hänsyn bl.a. till
överträdelsens karaktär, svårighetsgrad och varaktighet samt till dess följder och till de åtgärder som vidtas för att
sörja för fullgörandet av skyldigheterna enligt denna förordning och för att förebygga eller lindra konsekvenserna
av överträdelsen. Om de administrativa sanktionsavgifterna åläggs ett företag, bör ett företag i detta syfte anses
vara ett företag i den mening som avses i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Om de administrativa
sanktionsavgifterna åläggs personer som inte är ett företag, bör tillsynsmyndigheten ta hänsyn till den allmänna
inkomstnivån i medlemsstaten och personens ekonomiska situation, när den överväger lämplig sanktionsavgift.
Mekanismen för enhetlighet kan också tillämpas för att främja en enhetlig tillämpning av administrativa
sanktionsavgifter. Medlemsstaterna bör fastställa om och i vilken utsträckning myndigheter ska omfattas av
administrativa sanktionsavgifter. Utfärdande av administrativa sanktionsavgifter eller utdelning av en varning
påverkar inte tillämpningen av tillsynsmyndigheternas övriga befogenheter eller av andra sanktioner enligt denna
förordning.

(151) Danmarks och Estlands rättssystem tillåter inte administrativa sanktionsavgifter i enlighet med denna förordning.
Bestämmelserna om administrativa sanktionsavgifter kan tillämpas så att sanktionsavgiften i Danmark utdöms
som en straffrättslig påföljd av en behörig nationell domstol och att den i Estland utdöms av tillsynsmyndigheten
inom ramen för ett förseelseförfarande, under förutsättning att en sådan tillämpning av bestämmelserna i dessa
medlemsstater har en effekt som är likvärdig med administrativa sanktionsavgifter som utdöms av tillsynsmyn
digheter. De behöriga nationella domstolarna bör därför beakta rekommendationen från den tillsynsmyndighet
som initierar sanktionsavgiften. De sanktionsavgifter som utdöms bör i alla händelser vara effektiva, proportionella
och avskräckande.

(152) Om denna förordning inte harmoniserar administrativa sanktioner eller om nödvändigt i andra fall, till exempel
vid fall av allvarliga överträdelser av denna förordning, bör medlemsstaterna genomföra ett system med effektiva,
proportionella och avskräckande sanktioner. Dessa sanktioners art, straffrättsliga eller administrativa, bör
fastställas i medlemsstaternas nationella rätt.

(153) Medlemsstaterna bör i sin lagstiftning sammanjämka bestämmelserna om yttrandefrihet och informationsfrihet,
vilket inbegriper journalistiska, akademiska, konstnärliga och/eller litterära uttrycksformer, med rätten till skydd
av personuppgifter i enlighet med denna förordning. Behandling av personuppgifter enbart för journalistiska,
akademiska, konstnärliga eller litterära ändamål bör undantas från vissa av kraven i denna förordning, så att
rätten till skydd av personuppgifter vid behov kan förenas med rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet,
som följer av artikel 11 i stadgan. Detta bör särskilt gälla vid behandling av personuppgifter inom det
audiovisuella området och i nyhetsarkiv och pressbibliotek. Medlemsstaterna bör därför anta lagstiftningsåtgärder
som fastställer de olika undantag som behövs för att skapa en balans mellan dessa grundläggande rättigheter.
Medlemsstaterna bör fastställa sådana undantag med avseende på allmänna principer, de registrerades rättigheter,
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, överföring av uppgifter till tredjeländer eller internationella
organisationer, de oberoende tillsynsmyndigheterna, samarbete och enhetlighet samt specifika situationer där
personuppgifter behandlas. Om sådana undantag varierar från en medlemsstat till en annan, ska den nationella
rätten i den medlemsstat vars lag den personuppgiftsansvarige omfattas av tillämpas. För att beakta vikten av
rätten till yttrandefrihet i varje demokratiskt samhälle måste det göras en bred tolkning av vad som innefattas i
denna frihet, som till exempel journalistik.

(154) Denna förordning gör det möjligt att vid tillämpningen av den ta hänsyn till principen om allmänhetens rätt att
få tillgång till allmänna handlingar. Allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar kan betraktas som
ett allmänt intresse. Personuppgifter i handlingar som innehas av en myndighet eller ett offentligt organ bör
kunna lämnas ut offentligt av denna myndighet eller detta organ, om utlämning stadgas i unionsrätten eller
i medlemsstatens nationella rätt som är tillämplig på myndigheten eller det offentliga organet. Denna rätt bör
sammanjämka allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar och vidareutnyttjande av information från
den offentliga sektorn med rätten till skydd av personuppgifter och får därför innehålla föreskrifter om den
nödvändiga sammanjämkningen med rätten till skydd av personuppgifter enligt denna förordning. Hänvisningen
till offentliga myndigheter och organ bör i detta sammanhang omfatta samtliga myndigheter eller andra organ
som omfattas av medlemsstaternas nationella rätt om allmänhetens tillgång till handlingar. Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/98/EG (1) ska inte på något sätt påverka skyddsnivån för fysiska personer med avseende
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga
sektorn (EUT L 345, 31.12.2003, s. 90).
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på behandling av personuppgifter enligt bestämmelserna i unionsrätten och i medlemsstaternas nationella rätt
och i synnerhet ändras inte de skyldigheter och rättigheter som anges i denna förordning genom det direktivet. I
synnerhet ska direktivet inte vara tillämpligt på handlingar till vilka, med hänsyn till skyddet av personuppgifter,
tillgång enligt tillgångsbestämmelserna är utesluten eller begränsad eller på delar av handlingar som är tillgängliga
enligt dessa bestämmelser men som innehåller personuppgifter vilkas vidareutnyttjande i lag har fastställts som
oförenligt med lagstiftningen om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter.

(155) En medlemsstatsnationella rätt eller kollektivavtal, inbegripet ”verksamhetsöverenskommelser”, får föreskriva
särskilda bestämmelser om behandling av anställdas personuppgifter i anställningsförhållanden, särskilt när det
gäller villkoren för hur personuppgifter i anställningsförhållanden får behandlas på grundval av samtycke från
den anställde, rekrytering, genomförande av anställningsavtalet, inklusive befrielse från i lag eller kollektivavtal
stadgade skyldigheter, ledning, planering och organisering av arbetet samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen,
men också när det gäller att såväl kollektivt som individuellt utöva och komma i åtnjutande av rättigheter och
förmåner som är knutna till anställningen samt att avsluta anställningsförhållandet.

(156) Behandlingen av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål bör omfattas av lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades
rättigheter och friheter enligt denna förordning. Skyddsåtgärderna bör säkerställa att tekniska och organisatoriska
åtgärder har införts för att se till att särskilt principen om uppgiftsminimering iakttas. Ytterligare behandling av
personuppgifter för arkivändamål av allmänintresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller
statistiska ändamål bör genomföras, när den personuppgiftsansvarige har bedömt möjligheten att uppnå dessa
ändamål genom behandling av personuppgifter som inte medger eller inte längre medger identifiering av de
registrerade, förutsatt att det finns lämpliga skyddsåtgärder (t. ex. pseudonymisering av personuppgifter).
Medlemsstaterna bör införa lämpliga skyddsåtgärder för behandlingen av personuppgifter för arkivändamål av
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Medlemsstaterna bör
på särskilda villkor med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder för de registrerade ha rätt att specificera och göra
undantag från kraven på information, rätten till rättelse eller radering av personuppgifter, rätten att bli bortglömd,
rätten till begränsning av behandlingen, rätten till dataportabilitet och rätten att göra invändning i samband med
behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål. Villkoren och säkerhetsåtgärderna i fråga kan medföra att de
registrerade måste följa särskilda förfaranden för att utöva dessa rättigheter, om det är lämpligt med hänsyn till
den särskilda behandlingens syfte tillsammans med tekniska och organisatoriska åtgärder som syftar till att
minimera behandlingen av personuppgifter i enlighet med principerna om proportionalitet och nödvändighet.
Behandling av personuppgifter för vetenskapliga ändamål bör även vara förenlig med annan relevant lagstiftning,
exempelvis om kliniska prövningar.

(157) Genom att koppla samman information från olika register kan forskare erhålla ny kunskap av stort värde med
avseende på medicinska tillstånd som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, cancer och depression. På grundval av
registren kan forskningsresultaten förbättras, eftersom de bygger på en större befolkningsgrupp. Forskning inom
samhällsvetenskap som bedrivs på grundval av register gör det möjligt för forskare att få grundläggande
kunskaper om sambandet på lång sikt mellan ett antal sociala villkor, exempelvis arbetslöshet och utbildning, och
andra livsförhållanden. Forskningsresultat som erhållits på grundval av register utgör en stabil, högkvalitativ
kunskap, som kan ligga till grund för utformningen och genomförandet av kunskapsbaserad politik, förbättra
livskvaliteten för ett antal personer och förbättra de sociala tjänsternas effektivitet. För att underlätta vetenskaplig
forskning får personuppgifter behandlas för vetenskapliga forskningsändamål, med förbehåll för lämpliga villkor
och skyddsåtgärder i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

(158) Om personuppgifter behandlas för arkivändamål, bör denna förordning också gälla denna behandling, med
beaktande av att denna förordning inte bör gälla för avlidna personer. Offentliga myndigheter eller offentliga eller
privata organ som innehar uppgifter av allmänt intresse bör vara tillhandahållare som, i enlighet med
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, har en rättslig skyldighet att förvärva, bevara, bedöma,
organisera, beskriva, kommunicera, främja, sprida och ge tillgång till uppgifter av bestående värde för
allmänintresset. Medlemsstaterna bör också ha rätt att föreskriva att personuppgifter får vidarebehandlas för
arkivering, exempelvis i syfte att tillhandahålla specifik information om politiskt beteende under tidigare totalitära
regimer, folkmord, brott mot mänskligheten, särskilt Förintelsen, eller krigsförbrytelser.

707

Bilaga 2

SOU 2017:66

L 119/30

SV

Europeiska unionens officiella tidning

4.5.2016

(159) Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga forskningsändamål, bör denna förordning också gälla denna
behandling. Behandling av personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål bör i denna förordning ges en
vid tolkning och omfatta till exempel teknisk utveckling och demonstration, grundforskning, tillämpad forskning
och privatfinansierad forskning. Behandlingen av personuppgifter bör dessutom ta hänsyn till unionens mål enligt
artikel 179.1 i EUF-fördraget angående åstadkommandet av ett europeiskt forskningsområde. Vetenskapliga
forskningsändamål bör också omfatta studier som utförs av ett allmänt intresse inom folkhälsoområdet. För att
tillgodose de särskilda kraven i samband med behandling av personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål
bör särskilda villkor gälla, särskilt vad avser offentliggörande eller annat utlämnande av personuppgifter inom
ramen för vetenskapliga forskningsändamål. Om resultatet av vetenskaplig forskning, särskilt för hälso- och
sjukvårdsändamål, ger anledning till ytterligare åtgärder i den registrerades intresse, bör de allmänna reglerna i
denna förordning tillämpas på dessa åtgärder.

(160) Om personuppgifter behandlas för historiska forskningsändamål, bör denna förordning också gälla denna
behandling. Detta bör även omfatta forskning för historiska och genealogiska ändamål, med beaktande av att
denna förordning inte bör gälla för avlidna personer.

(161) När det gäller samtycke till deltagande i vetenskaplig forskning inom ramen för kliniska prövningar, bör de
relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 (1) tillämpas.

(162) Om personuppgifter behandlas för statistiska ändamål, bör denna förordning gälla denna behandling.
Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt bör, inom ramen för denna förordning, fastställa statistiskt
innehåll, kontroll av tillgång, specifikationer för behandling av personuppgifter för statistiska ändamål och
lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter och friheter och för att säkerställa insynsskydd för
statistiska uppgifter. Med statistiska ändamål avses varje åtgärd som vidtas för den insamling och behandling av
personuppgifter som är nödvändig för statistiska undersökningar eller för framställning av statistiska resultat.
Dessa statistiska resultat kan vidare användas för olika ändamål, inbegripet vetenskapliga forskningsändamål. Ett
statistiskt ändamål innebär att resultatet av behandlingen för statistiska ändamål inte består av personuppgifter,
utan av aggregerade personuppgifter, och att resultatet eller uppgifterna inte används till stöd för åtgärder eller
beslut som avser en särskild fysiskperson.

(163) De konfidentiella uppgifter som unionens myndigheter och nationella statistikansvariga myndigheter samlar in
för att framställa officiell europeisk och officiell nationell statistik bör skyddas. Europeisk statistik bör utvecklas,
framställas och spridas i enlighet med de statistiska principerna i artikel 338.2 i EUF-fördraget, medan
hanteringen av nationell statistik även bör överensstämma med medlemsstaternas nationella rätt. Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (2) innehåller ytterligare preciseringar om statistisk konfiden
tialitet för europeisk statistik.

(164) Vad beträffar tillsynsmyndigheternas befogenheter att från personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden få
tillgång till personuppgifter och tillträde till lokaler, får medlemsstaterna, inom gränserna för denna förordning,
genom lagstiftning anta särskilda regler för att skydda yrkesmässig eller annan motsvarande tystnadsplikt, i den
mån detta är nödvändigt för att jämka samman rätten till skydd av personuppgifter med tystnadsplikten. Detta
påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas befintliga skyldigheter att anta bestämmelser om tystnadsplikt,
där detta krävs enligt unionsrätten.

(165) Denna förordning är förenlig med kravet på att respektera och inte påverka den ställning som kyrkor och
religiösa sammanslutningar eller samfund har i medlemsstaterna enligt gällande grundlag i enlighet med
artikel 17 i EUF-fördraget.

(166) I syfte att uppnå målen för denna förordning, nämligen att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter
och friheter och i synnerhet deras rätt till skydd av personuppgifter och för att säkra det fria flödet av
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om
upphävande av direktiv 2001/20/EG (EUT L 158, 27.5.2014, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till
Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG,
Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).
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personuppgifter inom unionen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget
delegeras till kommissionen. Delegerade akter bör framför allt antas när det gäller kriterier och krav vad gäller
certifieringsmekanismer, information som ska ges med användning av standardiserade symboler och förfaranden
för att tillhandahålla sådana symboler. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under
sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör
den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så
snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(167) För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna förordning bör kommissionen ges genomförande
befogenheter i enlighet med denna förordning. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU)
nr 182/2011. Kommissionen bör därvid överväga särskilda åtgärder för mikroföretag och små och medelstora
företag.

(168) Granskningsförfarandet bör användas vid antagande av genomförandeakter om standardavtalsklausuler mellan
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och mellan personuppgiftsbiträden, uppförandekoder,
tekniska standarder och mekanismer för certifiering, adekvat nivå på det skydd som lämnas av ett tredjeland, ett
territorium eller av en specificerad sektor inom det tredjelandet eller en internationell organisation,
standardiserade skyddsbestämmelser, format och förfaranden för elektroniskt utbyte av information mellan
personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och tillsynsmyndigheter för bindande företagsbestämmelser,
ömsesidigt bistånd och tillvägagångssätt för elektroniskt utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter samt
mellan tillsynsmyndigheter och styrelsen.

(169) Kommissionen bör när det föreligger tvingande skäl till skyndsamhet anta omedelbart tillämpliga
genomförandeakter, när tillgängliga bevis visar att ett tredjeland, ett territorium eller en specificerad sektor inom
det tredjelandet eller en internationell organisation inte upprätthåller en adekvat skyddsnivå.

(170) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att säkerställa en likvärdig nivå för skyddet av fysiska personer
och det fria flödet av personuppgifter inom hela unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av
medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar, kan uppnås bättre på
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om
Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna
förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(171) Direktiv 95/46/EG bör upphävas genom denna förordning. Behandling som redan pågår den dag då denna
förordning börjar tillämpas bör bringas i överensstämmelse med denna förordning inom en period av två år från
det att denna förordning träder i kraft. Om behandlingen grundar sig på samtycke enligt direktiv 95/46/EG, är
det inte nödvändigt att den registrerade på nytt ger sitt samtycke för att den personuppgiftsansvarige ska kunna
fortsätta med behandlingen i fråga efter det att denna förordning börjar tillämpas, om det sätt på vilket samtycket
gavs överensstämmer med villkoren i denna förordning. Beslut av kommissionen som antagits och tillstånd från
tillsynsmyndigheterna som utfärdats på grundval av direktiv 95/46/EG ska fortsatt vara giltiga tills de ändras,
ersätts eller upphävs.

(172) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett
yttrande den 7 mars 2012 (1).

(173) Denna förordning bör vara tillämplig på alla frågor som gäller skyddet av grundläggande rättigheter och friheter i
förhållande till behandlingen av personuppgifter, vilka inte omfattas av särskilda skyldigheter med samma mål
som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG (2), däribland den personuppgiftsansvariges
skyldigheter och fysiska personers rättigheter. För att klargöra förhållandet mellan denna förordning och direktiv
2002/58/EG bör det direktivet ändras. När denna förordning har antagits, bör direktiv 2002/58/EG ses över,
framför allt för att säkerställa konsekvens med denna förordning.
(1) EUT C 192, 30.6.2012, s. 7.
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom
sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

709

Bilaga 2

SOU 2017:66

L 119/32

SV

Europeiska unionens officiella tidning

4.5.2016

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
KAPITEL I

Allmänna bestämmelser
Artikel 1
Syfte
1.
I denna förordning fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av
personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter.
2.
Denna förordning skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av
personuppgifter.
3.
Det fria flödet av personuppgifter inom unionen får varken begränsas eller förbjudas av skäl som rör skyddet för
fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter.

Artikel 2
Materiellt tillämpningsområde
1.
Denna förordning ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk
väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register.
2.

Denna förordning ska inte tillämpas på behandling av personuppgifter som

a) utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av unionsrätten,
b) medlemsstaterna utför när de bedriver verksamhet som omfattas av avdelning V kapitel 2 i EU-fördraget,
c) en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes
hushåll,
d) behöriga myndigheter utför i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa
straffrättsliga påföljder, i vilket även ingår att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna
säkerheten.
3.
Förordning (EG) nr 45/2001 är tillämplig på den behandling av personuppgifter som sker i EU:s institutioner,
organ och byråer. Förordning (EG) nr 45/2001 och de av unionens övriga rättsakter som är tillämpliga på sådan
behandling av personuppgifter ska anpassas till principerna och bestämmelserna i denna förordning i enlighet med
artikel 98.
4.
Denna förordning påverkar inte tillämpningen av direktiv 2000/31/EG, särskilt bestämmelserna om tjänstele
vererande mellanhänders ansvar i artiklarna 12–15 i det direktivet.

Artikel 3
Territoriellt tillämpningsområde
1.
Denna förordning ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter inom ramen för den verksamhet som bedrivs
av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som är etablerad i unionen, oavsett om behandlingen utförs
i unionen eller inte.
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2.
Denna förordning ska tillämpas på behandling av personuppgifter som avser registrerade som befinner sig i
unionen och som utförs av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som inte är etablerad i unionen,
om behandlingen har anknytning till
a) utbjudande av varor eller tjänster till sådana registrerade i unionen, oavsett om dessa varor eller tjänster erbjuds
kostnadsfritt eller inte, eller
b) övervakning av deras beteende så länge beteendet sker inom unionen.
3.
Denna förordning ska tillämpas på behandling av personuppgifter som utförs av en personuppgiftsansvarig som
inte är etablerad i unionen, men på en plats där en medlemsstats nationella rätt gäller enligt folkrätten.

Artikel 4
Definitioner
I denna förordning avses med
1. personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en
registrerad), varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med
hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidenti
fikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska,
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,
2. behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av
personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring,
spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring,
3. begränsning av behandling: markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i
framtiden,
4. profilering: varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används
för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna
fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet,
beteende, vistelseort eller förflyttningar,
5. pseudonymisering: behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan
tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa
kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer
att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person,
6. register: en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om
samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden,
7. personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt
eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om
ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den
personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i
medlemsstaternas nationella rätt,
8. personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar
personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning,
9. mottagare: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personupp
gifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte; offentliga myndigheter som kan komma att motta
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personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella
rätt ska dock inte betraktas som mottagare; offentliga myndigheters behandling av dessa uppgifter ska vara förenlig
med tillämpliga bestämmelser för dataskydd beroende på behandlingens syfte,
10. tredje part: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade,
den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller
personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna,
11. samtycke av den registrerade: varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den
registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av
personuppgifter som rör honom eller henne,
12. personuppgiftsincident: en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller
till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt
behandlats,
13. genetiska uppgifter: alla personuppgifter som rör nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken för en fysisk
person, vilka ger unik information om denna fysiska persons fysiologi eller hälsa och vilka framför allt härrör från
en analys av ett biologiskt prov från den fysiska personen i fråga,
14. biometriska uppgifter: personuppgifter som erhållits genom en särskild teknisk behandling som rör en fysisk persons
fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga kännetecken och som möjliggör eller bekräftar identifieringen av denna
fysiska person, såsom ansiktsbilder eller fingeravtrycksuppgifter,
15. uppgifter om hälsa: personuppgifter som rör en fysisk persons fysiska eller psykiska hälsa, inbegripet tillhanda
hållande av hälso- och sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus,
16. huvudsakligt verksamhetsställe:
a) när det gäller en personuppgiftsansvarig med verksamhetsställen i mer än en medlemsstat, den plats i unionen
där vederbörande har sin centrala förvaltning, om inte besluten om ändamålen och medlen för behandlingen av
personuppgifter fattas vid ett annat av den personuppgiftsansvariges verksamhetsställen i unionen och det
sistnämnda verksamhetsstället har befogenhet att få sådana beslut genomförda, i vilket fall det verksamhetsställe
som har fattat sådana beslut ska betraktas som det huvudsakliga verksamhetsstället,
b) när det gäller ett personuppgiftsbiträde med verksamhetsställen i mer än en medlemsstat, den plats i unionen där
vederbörande har sin centrala förvaltning eller, om personuppgiftsbiträdet inte har någon central förvaltning i
unionen, det av personuppgiftsbiträdets verksamhetsställen i unionen där den huvudsakliga behandlingen inom
ramen för verksamheten vid ett av personuppgiftsbiträdets verksamhetsställen sker, i den utsträckning som
personuppgiftsbiträdet omfattas av särskilda skyldigheter enligt denna förordning,
17. företrädare: en i unionen etablerad fysisk eller juridisk person som skriftligen har utsetts av den personuppgift
sansvarige eller personuppgiftsbiträdet i enlighet med artikel 27 och företräder denne i frågor som gäller dennes
skyldigheter enligt denna förordning,
18. företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett dess juridiska form, vilket
inbegriper partnerskap eller föreningar som regelbundet bedriver ekonomisk verksamhet,
19. koncern: ett kontrollerande företag och dess kontrollerade företag,
20. bindande företagsbestämmelser: strategier för skydd av personuppgifter som en personuppgiftsansvarig eller ett
personuppgiftsbiträde som är etablerad på en medlemsstats territorium använder sig av vid överföringar eller en
uppsättning av överföringar av personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i ett
eller flera tredjeländer inom en koncern eller en grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet,
21. tillsynsmyndighet: en oberoende offentlig myndighet som är utsedd av en medlemsstat i enlighet med artikel 51,
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22. berörd tillsynsmyndighet: en tillsynsmyndighet som berörs av behandlingen av personuppgifter på grund av att
a) den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad på tillsynsmyndighetens medlemsstats
territorium,
b) registrerade som är bosatta i den tillsynsmyndighetens medlemsstat i väsentlig grad påverkas eller sannolikt i
väsentlig grad kommer att påverkas av behandlingen, eller
c) ett klagomål har lämnats in till denna tillsynsmyndighet,
23. gränsöverskridande behandling:
a) behandling av personuppgifter som äger rum inom ramen för verksamhet vid verksamhetsställen i mer än en
medlemsstat tillhörande en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i unionen, när den personupp
giftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad i mer än en medlemsstat, eller
b) behandling av personuppgifter som äger rum inom ramen för verksamhet vid ett enda verksamhetsställe
tillhörande en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i unionen men som i väsentlig grad
påverkar eller sannolikt i väsentlig grad kommer att påverka registrerade i mer än en medlemsstat,
24. relevant och motiverad invändning: en invändning mot ett förslag till beslut avseende frågan huruvida det föreligger en
överträdelse av denna förordning eller huruvida den planerade åtgärden i förhållande till den personuppgift
sansvarige eller personuppgiftsbiträdet är förenlig med denna förordning, av vilken invändning det tydligt framgår
hur stora risker utkastet till beslut medför när det gäller registrerades grundläggande rättigheter och friheter samt
i tillämpliga fall det fria flödet av personuppgifter inom unionen,
25. informationssamhällets tjänster: alla tjänster enligt definitionen i artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2015/1535 (1),
26. internationell organisation: en organisation och dess underställda organ som lyder under folkrätten, eller ett annat
organ som inrättats genom eller på grundval av en överenskommelse mellan två eller flera länder.

KAPITEL II

Principer
Artikel 5
Principer för behandling av personuppgifter
1.

Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla:

a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet
och öppenhet).
b) De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som
är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte anses vara oförenlig med de
ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning).
c) De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgifts
minimering).
d) De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att
personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål
(korrekthet).
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

713

Bilaga 2

SOU 2017:66

L 119/36

SV

Europeiska unionens officiella tidning

4.5.2016

e) De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är
nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras under längre perioder i
den mån som personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder som krävs enligt denna förordning genomförs för att säkerställa den registrerades
rättigheter och friheter (lagringsminimering).
f) De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig
eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga
tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).
2.

Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att punkt 1 efterlevs (ansvarsskyldighet).

Artikel 6
Laglig behandling av personuppgifter
1.

Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika
ändamål.
b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på
begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för
en annan fysisk person.
e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsan
svariges myndighetsutövning.
f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade
intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver
skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.
Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter.
2.
Medlemsstaterna får behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av
bestämmelserna i denna förordning med hänsyn till behandling för att efterleva punkt 1 c och e genom att närmare
fastställa specifika krav för uppgiftsbehandlingen och andra åtgärder för att säkerställa en laglig och rättvis behandling,
inbegripet för andra specifika situationer då uppgifter behandlas i enlighet med kapitel IX.
3.

Den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska fastställas i enlighet med

a) unionsrätten, eller
b) en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
Syftet med behandlingen ska fastställas i den rättsliga grunden eller, i fråga om behandling enligt punkt 1 e, ska vara
nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighets
utövning. Den rättsliga grunden kan innehålla särskilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i
denna förordning, bland annat: de allmänna villkor som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken
typ av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka personuppgifterna får lämnas ut
och för vilka ändamål, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt typer av behandling och förfaranden för behandling,
inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig och rättvis behandling, däribland för behandling i andra särskilda
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situationer enligt kapitel IX. Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska uppfylla ett mål av allmänt intresse
och vara proportionell mot det legitima mål som eftersträvas.
4.
Om en behandling för andra ändamål än det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in inte grundar sig på
den registrerades samtycke eller på unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som utgör en nödvändig och
proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle för att skydda de mål som avses i artikel 23.1, ska den personuppgift
sansvarige för att fastställa huruvida behandling för andra ändamål är förenlig med det ändamål för vilket personupp
gifterna ursprungligen samlades in bland annat beakta följande:
a) Kopplingar mellan de ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in och ändamålen med den avsedda ytterligare
behandlingen.
b) Det sammanhang inom vilket personuppgifterna har samlats in, särskilt förhållandet mellan de registrerade och den
personuppgiftsansvarige.
c) Personuppgifternas art, särskilt huruvida särskilda kategorier av personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 9
eller huruvida personuppgifter om fällande domar i brottmål och överträdelser behandlas i enlighet med artikel 10.
d) Eventuella konsekvenser för registrerade av den planerade fortsatta behandlingen.
e) Förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder, vilket kan inbegripa kryptering eller pseudonymisering.

Artikel 7
Villkor för samtycke
1.
Om behandlingen grundar sig på samtycke, ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att den registrerade har
samtyckt till behandling av sina personuppgifter.
2.
Om den registrerades samtycke lämnas i en skriftlig förklaring som också rör andra frågor, ska begäran om
samtycke läggas fram på ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna i en begriplig och lätt
tillgänglig form, med användning av klart och tydligt språk. Om en del av förklaringen innebär en överträdelse av denna
förordning, ska denna del inte vara bindande.
3.
De registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka
lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Innan samtycke lämnas ska den
registrerade informeras om detta. Det ska vara lika lätt att återkalla som att ge sitt samtycke.
4.
Vid bedömning av huruvida samtycke är frivilligt ska största hänsyn bland annat tas till huruvida genomförandet
av ett avtal, inbegripet tillhandahållandet av en tjänst, har gjorts beroende av samtycke till sådan behandling av
personuppgifter som inte är nödvändig för genomförandet av det avtalet.

Artikel 8
Villkor som gäller barns samtycke avseende informationssamhällets tjänster
1.
Vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn, ska vid tillämpningen av artikel 6.1 a
behandling av personuppgifter som rör ett barn vara tillåten om barnet är minst 16 år. Om barnet är under 16 år ska
sådan behandling vara tillåten endast om och i den mån samtycke ges eller godkänns av den person som har
föräldraansvar för barnet.
Medlemsstaterna får i sin nationella rätt föreskriva en lägre ålder i detta syfte, under förutsättning att denna lägre ålder
inte är under 13 år.
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2.
Den personuppgiftsansvarige ska göra rimliga ansträngningar för att i sådana fall kontrollera att samtycke ges eller
godkänns av den person som har föräldraansvar för barnet, med hänsyn tagen till tillgänglig teknik.
3.
Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen av allmän avtalsrätt i medlemsstaterna, såsom bestämmelser om
giltigheten, upprättandet eller effekten av ett avtal som gäller ett barn.

Artikel 9
Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
1.
Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk
övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt
identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska
vara förbjuden.
2.

Punkt 1 ska inte tillämpas om något av följande gäller:

a) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa personuppgifter för ett eller flera
specifika ändamål, utom då unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt föreskriver att förbudet i punkt 1 inte
kan upphävas av den registrerade.
b) Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina
skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd,
i den omfattning detta är tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller ett kollektivavtal som
antagits med stöd av medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer den registrerades
grundläggande rättigheter och intressen fastställs.
c) Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller någon annan fysisk persons grundläggande intressen
när den registrerade är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke.
d) Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening
eller ett annat icke vinstdrivande organ, som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte, förutsatt att
behandlingen enbart rör sådana organs medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av
organets ändamål har regelbunden kontakt med detta och personuppgifterna inte lämnas ut utanför det organet utan
den registrerades samtycke.
e) Behandlingen rör personuppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade.
f) Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av
domstolarnas dömande verksamhet.
g) Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det
väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att
säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.
h) Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin,
bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård,
behandling, social omsorg eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system, på
grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller enligt avtal med yrkesverksamma på
hälsoområdet och under förutsättning att de villkor och skyddsåtgärder som avses i punkt 3 är uppfyllda.
i) Behandlingen är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet, såsom behovet av att säkerställa ett
skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan eller säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för vård
och läkemedel eller medicintekniska produkter, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt,
där lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter fastställs, särskilt
tystnadsplikt.
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j) Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål
eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella
rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till
dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades
grundläggande rättigheter och intressen.
3.
Personuppgifter som avses i punkt 1 får behandlas för de ändamål som avses i punkt 2 h, när uppgifterna
behandlas av eller under ansvar av en yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som fastställs av nationella behöriga organ eller av en annan person
som också omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som
fastställs av nationella behöriga organ.
4.
Medlemsstaterna får behålla eller införa ytterligare villkor, även begränsningar, för behandlingen av genetiska eller
biometriska uppgifter eller uppgifter om hälsa.

Artikel 10
Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser
Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande
säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av myndighet eller då behandling är tillåten enligt
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och
friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast föras under kontroll av en myndighet.

Artikel 11
Behandling som inte kräver identifiering
1.
Om de ändamål för vilka den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter inte kräver eller inte längre
kräver att den registrerade identifieras av den personuppgiftsansvarige, ska den personuppgiftsansvarige inte vara
tvungen att bevara, förvärva eller behandla ytterligare information för att identifiera den registrerade endast i syfte att
följa denna förordning.
2.
Om den personuppgiftsansvarige, i de fall som avses i punkt 1 i denna artikel, kan visa att denne inte är i stånd att
identifiera den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige om möjligt informera den registrerade om detta. I sådana
fall ska artiklarna 15–20 inte gälla, förutom när den registrerade för utövande av sina rättigheter i enlighet med dessa
artiklar tillhandahåller ytterligare information som gör identifieringen möjlig.

KAPITEL III

Den registrerades rättigheter
Av s n itt 1
I n s yn o ch v i llkor
Artikel 12
Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av
den registrerades rättigheter
1.
Den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga åtgärder för att till den registrerade tillhandahålla all information
som avses i artiklarna 13 och 14 och all kommunikation enligt artiklarna 15–22 och 34 vilken avser behandling i en
koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av klart och tydligt språk, i synnerhet för
information som är särskilt riktad till barn. Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form,
inbegripet, när så är lämpligt, i elektronisk form. Om den registrerade begär det får informationen tillhandahållas
muntligt, förutsatt att den registrerades identitet bevisats på andra sätt.
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2.
Den personuppgiftsansvarige ska underlätta utövandet av den registrerades rättigheter i enlighet med
artiklarna 15–22. I de fall som avses i artikel 11.2 får den personuppgiftsansvarige inte vägra att tillmötesgå den
registrerades begäran om att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 15–22, om inte den personuppgiftsansvarige visar att
han eller hon inte är i stånd att identifiera den registrerade.
3.
Den personuppgiftsansvarige ska på begäran utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en
månad efter att ha mottagit begäran tillhandahålla den registrerade information om de åtgärder som vidtagits enligt
artiklarna 15–22. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad
begäran är och antalet inkomna begäranden. Den personuppgiftsansvarige ska underrätta den registrerade om en sådan
förlängning inom en månad från det att begäran mottagits samt ange orsakerna till förseningen. Om den registrerade
lämnar begäran i elektronisk form, ska informationen om möjligt tillhandahållas i elektronisk form, om den registrerade
inte begär något annat.
4.
Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige
utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder
inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.
5.
Information som tillhandahållits enligt artiklarna 13 och 14, all kommunikation och samtliga åtgärder som vidtas
enligt artiklarna 15–22 och 34 ska tillhandahållas kostnadsfritt. Om begäranden från en registrerad är uppenbart
ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen
a) ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den
åtgärd som begärts, eller
b) vägra att tillmötesgå begäran.
Det åligger den personuppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.
6.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 får den personuppgiftsansvarige, om denne har rimliga skäl att
betvivla identiteten hos den fysiska person som lämnar in en begäran enligt artiklarna 15–21, begära att ytterligare
information som är nödvändig för att bekräfta den registrerades identitet tillhandahålls.
7.
Den information som ska tillhandahållas de registrerade i enlighet med artiklarna 13 och 14 får tillhandahållas
kombinerad med standardiserade symboler för att ge en överskådlig, begriplig, lättläst och meningsfull överblick över
den planerade behandlingen. Om sådana symboler visas elektroniskt ska de vara maskinläsbara.
8.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 92 för att fastställa vilken
information som ska visas med hjälp av symboler och förfaranden för att tillhandahålla sådana symboler.

Avsnitt 2
I n f o r m a t i o n o ch t i llgå ng t i ll personuppgi f t er
Artikel 13
Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade
1.
Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in från den registrerade, ska den personuppgift
sansvarige, när personuppgifterna erhålls, till den registrerade lämna information om följande:
a) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall för dennes företrädare.
b) Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall.
c) Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för
behandlingen.
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d) Om behandlingen är baserad på artikel 6.1 f, den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.
e) Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, i förekommande fall.
f) I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en
internationell organisation och huruvida ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå föreligger eller saknas
eller, när det gäller de överföringar som avses i artikel 46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hänvisning till lämpliga
eller passande skyddsåtgärder och hur en kopia av dem kan erhållas eller var dessa har gjorts tillgängliga.
2.
Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige vid insamlingen av personupp
gifterna lämna den registrerade följande ytterligare information, vilken krävs för att säkerställa rättvis och transparent
behandling:
a) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som
används för att fastställa denna period.
b) Att det föreligger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt
rätten till dataportabilitet.
c) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, att det föreligger en rätt att när som helst återkalla
sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades.
d) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
e) Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är
nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de
möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas.
f) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det
åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda
följderna av sådan behandling för den registrerade.
3.
Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det för
vilket de insamlades, ska den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare behandling ge den registrerade information
om detta andra syfte samt ytterligare relevant information enligt punkt 2.
4.

Punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas om och i den mån den registrerade redan förfogar över informationen.

Artikel 14
Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade
1.
Om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige förse den
registrerade med följande information:
a) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall för dennes företrädare.
b) Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall.
c) Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för
behandlingen.
d) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
e) Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, i förekommande fall.
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f) I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland
eller en internationell organisation och huruvida ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå föreligger eller
saknas eller, när det gäller de överföringar som avses i artiklarna 46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hänvisning
till lämpliga eller passande skyddsåtgärder och hur en kopia av dem kan erhållas eller var dessa har gjorts tillgängliga.
2.
Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige lämna den registrerade följande
information, vilken krävs för att säkerställa rättvis och transparent behandling när det gäller den registrerade:
a) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som
används för att fastställa denna period.
b) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 f, den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.
c) Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade och att invända mot behandling samt
rätten till dataportabilitet.
d) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, rätten att när som helst återkalla sitt samtycke, utan
att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades.
e) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
f) Varifrån personuppgifterna kommer och i förekommande fall huruvida de har sitt ursprung i allmänt tillgängliga
källor.
g) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det
åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda
följderna av sådan behandling för den registrerade.
3.

Den personuppgiftsansvarige ska lämna den information som anges i punkterna 1 och 2

a) inom en rimlig period efter det att personuppgifterna har erhållits, dock senast inom en månad, med beaktande av de
särskilda omständigheter under vilka personuppgifterna behandlas,
b) om personuppgifterna ska användas för kommunikation med den registrerade, senast vid tidpunkten för den första
kommunikationen med den registrerade, eller
c) om ett utlämnande till en annan mottagare förutses, senast när personuppgifterna lämnas ut för första gången.
4.
Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det för
vilket de insamlades, ska den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare behandling ge den registrerade information
om detta andra syfte samt ytterligare relevant information enligt punkt 2.
5.

Punkterna 1–4 ska inte tillämpas i följande fall och i den mån

a) den registrerade redan förfogar över informationen,
b) tillhandahållandet av sådan information visar sig vara omöjligt eller skulle medföra en oproportionell ansträngning,
särskilt för behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller
statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, eller i den mån den skyldighet som avses i punkt 1 i den här artikeln
sannolikt kommer att göra det omöjligt eller avsevärt försvårar uppfyllandet av målen med den behandlingen; i
sådana fall ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och
friheter och berättigade intressen, inbegripet göra uppgifterna tillgängliga för allmänheten,
c) erhållande eller utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom unionsrätten eller genom en medlemsstats
nationella rätt som den registrerade omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades
berättigade intressen, eller
d) personuppgifterna måste förbli konfidentiella till följd av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas
nationella rätt, inbegripet andra lagstadgade sekretessförpliktelser.
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Artikel 15
Den registrerades rätt till tillgång
1.
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör
honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:
a) Ändamålen med behandlingen.
b) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
c) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt
mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
d) Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt,
de kriterier som används för att fastställa denna period.
e) Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller
begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.
f) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
g) Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter
kommer.
h) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det
åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda
följderna av sådan behandling för den registrerade.
2.
Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, ska den registrerade ha
rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 har vidtagits vid överföringen.
3.
Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som är under
behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig
avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska
informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något
annat.
4.

Den rätt till en kopia som avses i punkt 3 ska inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter.
Av s nitt 3
R ä t t e l s e o ch rader ing
Artikel 16
Rätt till rättelse

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som
rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att
komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Artikel 17
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
1.
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter
raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något
av följande gäller:
a) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
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b) Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och
det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
c) Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas berättigade skäl för
behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2.
d) Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
e) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas
nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
f) Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i
artikel 8.1.
2.
Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 är skyldig att radera
personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för
genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som
behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller
reproduktioner av dessa personuppgifter.
3.

Punkterna 1 och 2 ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

a) För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
b) För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats
nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
c) För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3.
d) För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt
artikel 89.1, i den utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar
uppnåendet av syftet med den behandlingen.
e) För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Artikel 18
Rätt till begränsning av behandling
1.
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av
följande alternativ är tillämpligt:
a) Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige
möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
b) Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en
begränsning av deras användning.
c) Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den
registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
d) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den
personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.
2.
Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med undantag för lagring,
endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för
unionen eller för en medlemsstat.
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3.
En registrerad som har fått behandling begränsad i enlighet med punkt 1 ska underrättas av den personuppgift
sansvarige innan begränsningen av behandlingen upphör.

Artikel 19
Anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av
behandling
Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella
rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett i enlighet med artiklarna 16, 17.1
och 18, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Den personuppgiftsansvarige
ska informera den registrerade om dessa mottagare på den registrerades begäran.

Artikel 20
Rätt till dataportabilitet
1.
Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har
tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att
överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits
personuppgifterna hindrar detta, om
a) behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b, och
b) behandlingen sker automatiserat.
2 Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 ska den registrerade ha rätt till överföring av
personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt.
3.
Utövandet av den rätt som avses i punkt 1 i den här artikeln ska inte påverka tillämpningen av artikel 17. Den
rätten ska inte gälla i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är
ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
4.

Den rätt som avses i punkt 1 får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.
Av s nitt 4
R ä t t a t t g ö r a i n v ä n d n i n g a r o c h a u t omatiserat individuellt beslutsfatt a nde
Artikel 21
Rätt att göra invändningar

1.
Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra
invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f,
inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla
personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den
registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga
anspråk.
2.
Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända
mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering
i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.
3.
Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre
behandlas för sådana ändamål.
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4.
Senast vid den första kommunikationen med den registrerade ska den rätt som avses i punkterna 1 och 2
uttryckligen meddelas den registrerade och redovisas tydligt, klart och åtskilt från eventuell annan information.
5.
När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får
den registrerade utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.
6.
Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i
enlighet med artikel 89.1 ska den registrerade, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att
göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen är nödvändig
för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Artikel 22
Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering
1.
Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling,
inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar
honom eller henne.
2.

Punkt 1 ska inte tillämpas om beslutet

a) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige,
b) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som
fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller
c) grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.
3.
I fall som avses i punkt 2 a och c ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa
den registrerades rättigheter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personupp
giftsansvarige för att kunna utrycka sin åsikt och bestrida beslutet.
4.
Beslut enligt punkt 2 får inte grunda sig på de särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9.1,
såvida inte artikel 9.2 a eller g gäller och lämpliga åtgärder som ska skydda den registrerades berättigade intressen har
vidtagits.
Avsnitt 5
Be g rä nsni nga r
Artikel 23
Begränsningar
1.
Det ska vara möjligt att i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet omfattas av införa en lagstiftningsåtgärd som begränsar tillämpningsområdet för de skyldigheter
och rättigheter som föreskrivs i artiklarna 12–22 och 34, samt artikel 5 i den mån dess bestämmelser motsvarar de
rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 12–22, om en sådan begränsning sker med respekt för
andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna och utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett
demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa
a) den nationella säkerheten,
b) försvaret,
c) den allmänna säkerheten,
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d) förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande eller lagföring av brott eller verkställande av straffrättsliga
sanktioner, inbegripet skydd mot samt förebyggande och förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten,
e) andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt ett av unionens eller en
medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa
och social trygghet,
f) skydd av rättsväsendets oberoende och rättsliga åtgärder,
g) förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring av överträdelser av etiska regler som gäller för
lagreglerade yrken,
h) en tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktion som, även i enstaka fall, har samband med myndighetsutövning i fall
som nämns i a–e och g,
i) skydd av den registrerade eller andras rättigheter och friheter,
j) verkställighet av civilrättsliga krav.
2.
Framför allt ska alla lagstiftningsåtgärder som avses i punkt 1 innehålla specifika bestämmelser åtminstone, när så
är relevant, avseende
a) ändamålen med behandlingen eller kategorierna av behandling,
b) kategorierna av personuppgifter,
c) omfattningen av de införda begränsningarna,
d) skyddsåtgärder för att förhindra missbruk eller olaglig tillgång eller överföring,
e) specificeringen av den personuppgiftsansvarige eller kategorierna av personuppgiftsansvariga,
f) lagringstiden samt tillämpliga skyddsåtgärder med beaktande av behandlingens art, omfattning och ändamål eller
kategorierna av behandling,
g) riskerna för de registrerades rättigheter och friheter, och
h) de registrerades rätt att bli informerade om begränsningen, såvida detta inte kan inverka menligt på begränsningen.
KAPITEL IV

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Av s nitt 1
A l l m ä n n a s k y ldi ghet er
Artikel 24
Den personuppgiftsansvariges ansvar
1.
Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolik
hetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med denna
förordning. Dessa åtgärder ska ses över och uppdateras vid behov.
2.
Om det står i proportion till behandlingen, ska de åtgärder som avses i punkt 1 omfatta den personuppgiftsan
svariges genomförande av lämpliga strategier för dataskydd.
3.
Tillämpningen av godkända uppförandekoder som avses i artikel 40 eller godkända certifieringsmekanismer som
avses i artikel 42 får användas för att visa att den personuppgiftsansvarige fullgör sina skyldigheter.
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Artikel 25
Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
1.
Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnader och behandlingens art, omfattning,
sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och
friheter ska den personuppgiftsansvarige, både vid fastställandet av vilka medel behandlingen utförs med och vid själva
behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder – såsom pseudonymisering – vilka är
utformade för ett effektivt genomförande av dataskyddsprinciper – såsom uppgiftsminimering – och för integrering av
de nödvändiga skyddsåtgärderna i behandlingen, så att kraven i denna förordning uppfylls och den registrerades
rättigheter skyddas.
2.
Den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att, i standardfallet,
säkerställa att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål med behandlingen behandlas. Den
skyldigheten gäller mängden insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för deras lagring och deras
tillgänglighet. Framför allt ska dessa åtgärder säkerställa att personuppgifter i standardfallet inte utan den enskildes
medverkan görs tillgängliga för ett obegränsat antal fysiska personer.
3.
En godkänd certifieringsmekanism i enlighet med artikel 42 får användas för att visa att kraven i punkterna 1
och 2 i den här artikeln följs.

Artikel 26
Gemensamt personuppgiftsansvariga
1.
Om två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen ska
de vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Gemensamt personuppgiftsansvariga ska under öppna former fastställa sitt
respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning, särskilt vad gäller utövandet av den
registrerades rättigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahålla den information som avses i artiklarna 13
och 14, genom ett inbördes arrangemang, såvida inte de personuppgiftsansvarigas respektive skyldigheter fastställs
genom unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som de personuppgiftsansvariga omfattas av. Inom ramen för
arrangemanget får en gemensam kontaktpunkt för de personuppgiftsansvariga utses.
2.
Det arrangemang som avses i punkt 1 ska på lämpligt sätt återspegla de gemensamt personuppgiftsansvarigas
respektive roller och förhållanden gentemot registrerade. Det väsentliga innehållet i arrangemanget ska göras tillgängligt
för den registrerade.
3.
Oavsett formerna för det arrangemang som avses i punkt 1 får den registrerade utöva sina rättigheter enligt denna
förordning med avseende på och emot var och en av de personuppgiftsansvariga.

Artikel 27
Företrädare för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som inte är etablerade i
unionen
1.
Om artikel 3.2 tillämpas ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet skriftligen utse en
företrädare i unionen.
2.

Skyldigheten enligt punkt 1 i denna artikel ska inte gälla

a) tillfällig behandling som inte omfattar behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter, som avses i
artikel 9.1, eller behandling av personuppgifter avseende fällande domar i brottmål samt överträdelser, som avses i
artikel 10, och som sannolikt inte kommer att medföra en risk för fysiska personers rättigheter och friheter, med
hänsyn till behandlingens art, sammanhang, omfattning och ändamål, eller
b) en offentlig myndighet eller ett offentligt organ.
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3.
Företrädaren ska vara etablerad i en av de medlemsstater där de registrerade, vars personuppgifter behandlas i
samband med att de erbjuds varor eller tjänster, eller vars beteende övervakas, befinner sig.
4.
Företrädaren ska på den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets uppdrag, utöver eller i stället för
den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, fungera som kontaktperson för i synnerhet tillsynsmyndigheter
och registrerade, i alla frågor som har anknytning till behandlingen, i syfte att säkerställa efterlevnad av denna
förordning.
5.
Att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet utser en företrädare ska inte påverka de rättsliga
åtgärder som skulle kunna inledas mot den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.

Artikel 28
Personuppgiftsbiträden
1.
Om en behandling ska genomföras på en personuppgiftsansvarigs vägnar ska den personuppgiftsansvarige endast
anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i denna förordning och säkerställer att den registrerades
rättigheter skyddas.
2.
Personuppgiftsbiträdet får inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde utan att ett särskilt eller allmänt skriftligt
förhandstillstånd har erhållits av den personuppgiftsansvarige. Om ett allmänt skriftligt tillstånd har erhållits, ska
personuppgiftsbiträdet informera den personuppgiftsansvarige om eventuella planer på att anlita nya personuppgifts
biträden eller ersätta personuppgiftsbiträden, så att den personuppgiftsansvarige har möjlighet att göra invändningar mot
sådana förändringar.
3.
När uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska hanteringen regleras genom ett avtal eller en annan
rättsakt enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas nationella rätt som är bindande för personuppgiftsbiträdet med
avseende på den personuppgiftsansvarige och i vilken föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och
ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade, samt den personuppgiftsansvariges skyldigheter och
rättigheter anges. I det avtalet eller den rättsakten ska det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet
a) endast får behandla personuppgifter på dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige, inbegripet
när det gäller överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, såvida inte denna
behandling krävs enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som personuppgiftsbiträdet omfattas
av, och i så fall ska personuppgiftsbiträdet informera den personuppgiftsansvarige om det rättsliga kravet innan
uppgifterna behandlas, såvida sådan information inte är förbjuden med hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt
denna rätt,
b) säkerställer att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller
omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt,
c) ska vidta alla åtgärder som krävs enligt artikel 32,
d) ska respektera de villkor som avses i punkterna 2 och 4 för anlitandet av ett annat personuppgiftsbiträde,
e) med tanke på behandlingens art, ska hjälpa den personuppgiftsansvarige genom lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att den personuppgiftsansvarige kan fullgöra sin skyldighet att
svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i enlighet med kapitel III,
f) ska bistå den personuppgiftsansvarige med att se till att skyldigheterna enligt artiklarna 32–36 fullgörs, med
beaktande av typen av behandling och den information som personuppgiftsbiträdet har att tillgå,
g) beroende på vad den personuppgiftsansvarige väljer, ska radera eller återlämna alla personuppgifter till den
personuppgiftsansvarige efter det att tillhandahållandet av behandlingstjänster har avslutats, och radera befintliga
kopior såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, och
h) ska ge den personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som fastställs
i denna artikel har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av
den personuppgiftsansvarige eller av en annan revisor som bemyndigats av den personuppgiftsansvarige.
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Med avseende på led h i första stycket ska personuppgiftsbiträdet omedelbart informera den personuppgiftsansvarige om
han anser att en instruktion strider mot denna förordning eller mot andra av unionens eller medlemsstaternas
dataskyddsbestämmelser.
4.
I de fall där ett personuppgiftsbiträde anlitar ett annat personuppgiftsbiträde för utförande av specifik behandling
på den personuppgiftsansvariges vägnar ska det andra personuppgiftsbiträdet, genom ett avtal eller en annan rättsakt
enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas nationella rätt, åläggas samma skyldigheter i fråga om dataskydd som
de som fastställs i avtalet eller den andra rättsakten mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet
enligt punkt 3, och framför allt att ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i denna förordning. Om det andra personuppgiftsbiträdet
inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd ska det ursprungliga personuppgiftsbiträdet vara fullt ansvarig
gentemot den personuppgiftsansvarige för utförandet av det andra personuppgiftsbiträdets skyldigheter.
5.
Ett personuppgiftsbiträdes anslutning till en godkänd uppförandekod som avses i artikel 40 eller en godkänd
certifieringsmekanism som avses i artikel 42 får användas för att visa att tillräckliga garantier tillhandahålls, så som avses
punkterna 1 och 4 i den här artikeln.
6.
Det avtal eller den andra rättsakt som avses i punkterna 3 och 4 i den här artikeln får, utan att det påverkar
tillämpningen av ett enskilt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet, helt eller delvis baseras
på sådana standardavtalsklausuler som avses i punkterna 7 och 8 i den här artikeln, inbegripet när de ingår i en
certifiering som i enlighet med artiklarna 42 och 43 beviljats den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.
7.
Kommissionen får fastställa standardavtalsklausuler för de frågor som avses i punkterna 3 och 4 i den här artikeln,
i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.
8.
En tillsynsmyndighet får fastställa standardavtalsklausuler för de frågor som avses i punkterna 3 och 4 i den här
artikeln, i enlighet med den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.
9.
Det avtal eller den andra rättsakt som avses i punkterna 3 och 4 ska upprättas skriftligen, inbegripet i ett
elektroniskt format.
10.
Om ett personuppgiftsbiträde överträder denna förordning genom att fastställa ändamålen med och medlen för
behandlingen, ska personuppgiftsbiträdet anses vara personuppgiftsansvarig med avseende på den behandlingen, utan att
det påverkar tillämpningen av artiklarna 82, 83 och 84.

Artikel 29
Behandling under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende
Personuppgiftsbiträdet och personer som utför arbete under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets
överinseende, och som får tillgång till personuppgifter, får endast behandla dessa på instruktion från den personuppgift
sansvarige, såvida han eller hon inte är skyldig att göra det enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.

Artikel 30
Register över behandling
1.
Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska föra ett register över behandling som
utförts under dess ansvar. Detta register ska innehålla samtliga följande uppgifter:
a) Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, samt i tillämpliga fall gemensamt personuppgift
sansvariga, den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet.
b) Ändamålen med behandlingen.
c) En beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter.
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d) De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, inbegripet mottagare i
tredjeländer eller i internationella organisationer.
e) I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, inbegripet
identifiering av tredjelandet eller den internationella organisationen och, vid sådana överföringar som avses i
artikel 49.1 andra stycket, dokumentationen av lämpliga skyddsåtgärder.
f) Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter.
g) Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som avses i artikel 32.1.
2.
Varje personuppgiftsbiträde och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska föra ett register över alla kategorier av
behandling som utförts för den personuppgiftsansvariges räkning, som omfattar följande:
a) Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsbiträdet eller personuppgiftsbiträdena och för varje personuppgift
sansvarig för vars räkning personuppgiftsbiträdet agerar, och, i tillämpliga fall, för den personuppgiftsansvariges eller
personuppgiftsbiträdets företrädare samt dataskyddsombudet.
b) De kategorier av behandling som har utförts för varje personuppgiftsansvariges räkning.
c) I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, inbegripet
identifiering av tredjelandet eller den internationella organisationen och, vid sådana överföringar som avses i
artikel 49.1 andra stycket, dokumentationen av lämpliga skyddsåtgärder.
d) Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som avses i artikel 32.1.
3.

De register som avses i punkterna 1 och 2 ska upprättas skriftligen, inbegripet i elektronisk form.

4.
På begäran ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet samt, i tillämpliga fall, den personuppgift
sansvariges eller personuppgiftsbiträdets företrädare göra registret tillgängligt för tillsynsmyndigheten.
5.
De skyldigheter som anges i punkterna 1 och 2 ska inte gälla för ett företag eller en organisation som sysselsätter
färre än 250 personer såvida inte den behandling som utförs sannolikt kommer att medföra en risk för registrerades
rättigheter och friheter, behandlingen inte är tillfällig eller behandlingen omfattar särskilda kategorier av uppgifter som
avses i artikel 9.1 eller personuppgifter om fällande domar i brottmål samt överträdelser som avses i artikel 10.

Artikel 31
Samarbete med tillsynsmyndigheten
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet samt, i tillämpliga fall, deras företrädare ska på begäran
samarbeta med tillsynsmyndigheten vid utförandet av dennes uppgifter.
Av s nitt 2
Sä ke r he t fö r p ersonuppgi f t er
Artikel 32
Säkerhet i samband med behandlingen
1.
Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning,
sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och
friheter ska den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder
för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, när det är lämpligt
a) pseudonymisering och kryptering av personuppgifter,
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b) förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlings
systemen och -tjänsterna,
c) förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk
incident,
d) ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska
åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.
2.
Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de risker som behandling medför, i
synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig
åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.
3.
Anslutning till en godkänd uppförandekod som avses i artikel 40 eller en godkänd certifieringsmekanism som
avses i artikel 42 får användas för att visa att kraven i punkt 1 i den här artikeln följs.
4.
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att säkerställa att varje fysisk person
som utför arbete under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende, och som får tillgång till
personuppgifter, endast behandlar dessa på instruktion från den personuppgiftsansvarige, om inte unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt ålägger honom eller henne att göra det.

Artikel 33
Anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten
1.
Vid en personuppgiftsincident ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, inte
senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, anmäla personuppgiftsincidenten till den tillsynsmyndighet som är
behörig i enlighet med artikel 55, såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska
personers rättigheter och friheter. Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs inom 72 timmar ska den åtföljas av en
motivering till förseningen.
2.
Personuppgiftsbiträdet ska underrätta den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap
om en personuppgiftsincident.
3.

Den anmälan som avses i punkt 1 ska åtminstone

a) beskriva personuppgiftsincidentens art, inbegripet, om så är möjligt, de kategorier av och det ungefärliga antalet
registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs,
b) förmedla namnet på och kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet eller andra kontaktpunkter där mer information
kan erhållas,
c) beskriva de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, och
d) beskriva de åtgärder som den personuppgiftsansvarige har vidtagit eller föreslagit för att åtgärda personuppgiftsin
cidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter.
4.
Om och i den utsträckning det inte är möjligt att tillhandahålla informationen samtidigt, får informationen
tillhandahållas i omgångar utan onödigt ytterligare dröjsmål.
5.
Den personuppgiftsansvarige ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inbegripet omständigheterna kring
personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. Dokumentationen ska göra det
möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden av denna artikel.

Artikel 34
Information till den registrerade om en personuppgiftsincident
1.
Om personuppgiftsincidenten sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den
personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål informera den registrerade om personuppgiftsincidenten.
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2.
Den information till den registrerade som avses i punkt 1 i denna artikel ska innehålla en tydlig och klar
beskrivning av personuppgiftsincidentens art och åtminstone de upplysningar och åtgärder som avses i artikel 33.3 b, c
och d.
3.

Information till den registrerade i enlighet med punkt 1 krävs inte om något av följande villkor är uppfyllt:

a) Den personuppgiftsansvarige har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder och dessa åtgärder
tillämpats på de personuppgifter som påverkades av personuppgiftsincidenten, i synnerhet sådana som ska göra
uppgifterna oläsbara för alla personer som inte är behöriga att få tillgång till personuppgifterna, såsom kryptering.
b) Den personuppgiftsansvarige har vidtagit ytterligare åtgärder som säkerställer att den höga risk för registrerades
rättigheter och friheter som avses i punkt 1 sannolikt inte längre kommer att uppstå.
c) Det skulle inbegripa en oproportionell ansträngning. I så fall ska i stället allmänheten informeras eller en liknande
åtgärd vidtas genom vilken de registrerade informeras på ett lika effektivt sätt.
4.
Om den personuppgiftsansvarige inte redan har informerat den registrerade om personuppgiftsincidenten får
tillsynsmyndigheten, efter att ha bedömt sannolikheten för att personuppgiftsincidenten medför en hög risk, kräva att
personuppgiftsbiträdet gör det eller får besluta att något av de villkor som avses i punkt 3 uppfylls.
Av s n itt 3
K o n se kve n s b e d ö m n i n g avs e e n d e d a t a sky dd sa mt föregå ende sa mrå d
Artikel 35
Konsekvensbedömning avseende dataskydd
1.
Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning,
sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den
personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för
skyddet av personuppgifter. En enda bedömning kan omfatta en serie liknande behandlingar som medför liknande höga
risker.
2.
Den personuppgiftsansvarige ska rådfråga dataskyddsombudet, om ett sådant utsetts, vid genomförande av en
konsekvensbedömning avseende dataskydd.
3.

En konsekvensbedömning avseende dataskydd som avses i punkt 1 ska särskilt krävas i följande fall:

a) En systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter som grundar sig på automatisk
behandling, inbegripet profilering, och på vilken beslut grundar sig som har rättsliga följder för fysiska personer eller
på liknande sätt i betydande grad påverkar fysiska personer.
b) Behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter, som avses i artikel 9.1, eller av personuppgifter
som rör fällande domar i brottmål och överträdelser som avses i artikel 10.
c) Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning.
4.
Tillsynsmyndigheten ska upprätta och offentliggöra en förteckning över det slags behandlingsverksamheter som
omfattas av kravet på en konsekvensbedömning avseende dataskydd i enlighet med punkt 1. Tillsynsmyndigheten ska
översända dessa förteckningar till den styrelse som avses i artikel 68.
5.
Tillsynsmyndigheten får också upprätta och offentliggöra en förteckning över det slags behandlingsverksamheter
som inte kräver någon konsekvensbedömning avseende dataskydd. Tillsynsmyndigheten ska översända dessa
förteckningar till styrelsen.
6.
Innan de förteckningar som avses i punkterna 4 och 5 antas ska den behöriga tillsynsmyndigheten tillämpa den
mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63 om en sådan förteckning inbegriper behandling som rör erbjudandet av
varor eller tjänster till registrerade, eller övervakning av deras beteende i flera medlemsstater, eller som väsentligt kan
påverka den fria rörligheten för personuppgifter i unionen.
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Bedömningen ska innehålla åtminstone

a) en systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och behandlingens syften, inbegripet, när det är lämpligt,
den personuppgiftsansvariges berättigade intresse,
b) en bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen i förhållande till syftena,
c) en bedömning av de risker för de registrerades rättigheter och friheter som avses i punkt 1, och
d) de åtgärder som planeras för att hantera riskerna, inbegripet skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och rutiner för att
säkerställa skyddet av personuppgifterna och för att visa att denna förordning efterlevs, med hänsyn till de
registrerades och andra berörda personers rättigheter och berättigade intressen.
8.
De berörda personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdenas efterlevnad av godkända uppförandekoder
enligt artikel 40 ska på lämpligt sätt beaktas vid bedömningen av konsekvenserna av de behandlingar som utförs av
dessa personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden, framför allt när det gäller att ta fram en konsekvens
bedömning avseende dataskydd.
9.
Den personuppgiftsansvarige ska, när det är lämpligt, inhämta synpunkter från de registrerade eller deras
företrädare om den avsedda behandlingen, utan att det påverkar skyddet av kommersiella eller allmänna intressen eller
behandlingens säkerhet.
10. Om behandling enligt artikel 6.1 c eller e har en rättslig grund i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella
rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av, reglerar den rätten den aktuella specifika behandlingsåtgärden eller
serien av åtgärder i fråga och en konsekvensbedömning avseende dataskydd redan har genomförts som en del av en
allmän konsekvensbedömning i samband med antagandet av denna rättsliga grund, ska punkterna 1–7 inte gälla, om
inte medlemsstaterna anser det nödvändigt att utföra en sådan bedömning före behandlingen.
11. Den personuppgiftsansvarige ska vid behov genomföra en översyn för att bedöma om behandlingen genomförs i
enlighet med konsekvensbedömningen avseende dataskydd åtminstone när den risk som behandlingen medför förändras.

Artikel 36
Förhandssamråd
1.
Den personuppgiftsansvarige ska samråda med tillsynsmyndigheten före behandling om en konsekvensbedömning
avseende dataskydd enligt artikel 35 visar att behandlingen skulle leda till en hög risk om inte den personuppgift
sansvarige vidtar åtgärder för att minska risken.
2.
Om tillsynsmyndigheten anser att den planerade behandling som avses i punkt 1 skulle strida mot denna
förordning, särskilt om den personuppgiftsansvarige inte i tillräcklig mån har fastställt eller reducerat risken, ska tillsyns
myndigheten inom en period på högst åtta veckor från det att begäran om samråd mottagits, ge den personuppgift
sansvarige och i tillämpliga fall personuppgiftsbiträdet skriftliga råd och får utnyttja alla de befogenheter som den har
enligt artikel 58. Denna period får förlängas med sex veckor beroende på hur komplicerad den planerade behandlingen
är. Tillsynsmyndigheten ska informera den personuppgiftsansvarige och, i tillämpliga fall, personuppgiftsbiträdet om en
sådan förlängning inom en månad från det att begäran om samråd mottagits, tillsammans med orsakerna till
förseningen. Dessa perioder får tillfälligt upphöra att löpa i avvaktan på att tillsynsmyndigheten erhåller den information
som den har begärt med tanke på samrådet.
3.
Vid samråd med tillsynsmyndigheten enligt punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige till tillsynsmyndigheten
lämna
a) i tillämpliga fall de respektive ansvarsområdena för de personuppgiftsansvariga, gemensamt personuppgiftsansvariga
och personuppgiftsbiträden som medverkar vid behandlingen, framför allt vid behandling inom en koncern,
b) ändamålen med och medlen för den avsedda behandlingen,
c) de åtgärder som vidtas och de garantier som lämnas för att skydda de registrerades rättigheter och friheter enligt
denna förordning,
d) i tillämpliga fall kontaktuppgifter till dataskyddsombudet,
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e) konsekvensbedömningen avseende dataskydd enligt artikel 35, och
f) all annan information som begärs av tillsynsmyndigheten.
4.
Medlemsstaterna ska samråda med tillsynsmyndigheten vid utarbetandet av ett förslag till lagstiftningsåtgärd som
ska antas av ett nationellt parlament eller av en regleringsåtgärd som grundar sig på en sådan lagstiftningsåtgärd som rör
behandling.
5.
Trots vad som sägs i punkt 1 får det i medlemsstaternas nationella rätt krävas att personuppgiftsansvariga ska
samråda med, och erhålla förhandstillstånd av, tillsynsmyndigheten när det gäller en personuppgiftsansvarigs behandling
för utförandet av en uppgift som den personuppgiftsansvarige utför av allmänt intresse, inbegripet behandling avseende
social trygghet och folkhälsa.
Av s nitt 4
D a t a s kyd dsombud
Artikel 37
Utnämning av dataskyddsombudet
1.
Den personuppgiftsansvarige
ett dataskyddsombud om

och

personuppgiftsbiträdet

ska

under

alla

omständigheter

utnämna

a) behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, förutom när detta sker som en del av
domstolarnas dömande verksamhet,
b) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av behandling som, på grund av
sin karaktär, sin omfattning och/eller sina ändamål, kräver regelbunden och systematisk övervakning av de
registrerade i stor omfattning, eller
c) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av
särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 9 och personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och
överträdelser, som avses i artikel 10.
2.
En koncern får utnämna ett enda dataskyddsombud om det på varje etableringsort är lätt att nå ett
dataskyddsombud.
3.
Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är en myndighet eller ett offentligt organ, får ett enda
dataskyddsombud utnämnas för flera sådana myndigheter eller organ, med hänsyn till deras organisationsstruktur och
storlek.
4.
I andra fall än de som avses i punkt 1 får eller, om så krävs enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella
rätt, ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller sammanslutningar och andra organ som
företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden utnämna ett dataskyddsombud. Dataskydd
sombudet får agera för sådana sammanslutningar och andra organ som företräder personuppgiftsansvariga eller
personuppgiftsbiträden.
5.
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om
lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39.
6.
Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets personal, eller utföra
uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal.
7.
Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska offentliggöra dataskyddsombudets kontaktuppgifter
och meddela dessa till tillsynsmyndigheten.

Artikel 38
Dataskyddsombudets ställning
1.
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt
och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.
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2.
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska stödja dataskyddsombudet i utförandet av de
uppgifter som avses i artikel 39 genom att tillhandahålla de resurser som krävs för att fullgöra dessa uppgifter samt
tillgång till personuppgifter och behandlingsförfaranden, samt i upprätthållandet av dennes sakkunskap.
3.
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att uppgiftskyddsombudet inte tar emot
instruktioner som gäller utförandet av dessa uppgifter. Han eller hon får inte avsättas eller bli föremål för sanktioner av
den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för att ha utfört sina uppgifter. Dataskyddsombudet ska
rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå.
4.
Den registrerade får kontakta dataskyddsombudet med avseende på alla frågor som rör behandlingen av dennes
personuppgifter och utövandet av dennes rättigheter enligt denna förordning.
5.
Dataskyddsombudet ska, när det gäller dennes genomförande av sina uppgifter, vara bundet av sekretess eller
konfidentialitet i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.
6.
Dataskyddsombudet får fullgöra andra uppgifter och uppdrag. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgifts
biträdet ska se till att sådana uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt.

Artikel 39
Dataskyddsombudets uppgifter
1.

Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter:

a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som
behandlar om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller medlemsstaternas dataskydds
bestämmelser.
b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbe
stämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av personuppgifter,
inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande
granskning.
c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den
enligt artikel 35.
d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det förhandssamråd
som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor.
2.
Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade
med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.
Avsnitt 5
Up p fö r a n d ekod och cer t i f i er i ng
Artikel 40
Uppförandekoder
1.
Medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna, styrelsen och kommissionen ska uppmuntra utarbetandet av
uppförandekoder avsedda att bidra till att denna förordning genomförs korrekt, med hänsyn till särdragen hos de olika
sektorer där behandling sker, och de särskilda behoven hos mikroföretag samt små och medelstora företag.
2.
Sammanslutningar och andra organ som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgifts
biträden får utarbeta uppförandekoder, eller ändra eller utöka sådana koder, i syfte att specificera tillämpningen av denna
förordning, till exempel när det gäller
a) rättvis och öppen behandling,
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b) personuppgiftsansvarigas berättigade intressen i särskilda sammanhang,
c) insamling av personuppgifter,
d) pseudonymisering av personuppgifter,
e) information till allmänheten och de registrerade,
f) utövande av registrerades rättigheter,
g) information till och skydd av barn samt metoderna för att erhålla samtycke från de personer som har föräldraansvar
för barn,
h) åtgärder och förfaranden som avses i artiklarna 24 och 25 samt åtgärder för att säkerställa säkerhet vid behandling i
enlighet med artikel 32,
i) anmälan av personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheter och meddelande av sådana personuppgiftsincidenter till
registrerade,
j) överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer,
k) utomrättsliga förfaranden och andra tvistlösningsförfaranden för lösande av tvister mellan personuppgiftsansvariga
och registrerade när det gäller behandling, utan att detta påverkar registrerades rättigheter enligt artiklarna 77
och 79.
3.
Uppförandekoder som är godkända i enlighet med punkt 5 i denna artikel och som har allmän giltighet enligt
punkt 9 i denna artikel får, förutom att de iakttas av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som omfattas
av denna förordning, även iakttas av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som inte omfattas av denna
förordning enligt artikel 3, för att tillhandahålla lämpliga garantier inom ramen för överföringar av personuppgifter till
tredjeländer eller internationella organisationer enligt villkoren i artikel 46.2 e. Sådana personuppgiftsansvariga eller
personuppgiftsbiträden ska göra bindande och verkställbara åtaganden, genom avtal eller andra rättsligt bindande
instrument, att tillämpa dessa lämpliga garantier inbegripet när det gäller registrerades rättigheter.
4.
Den uppförandekod som avses i punkt 2 i den här artikeln ska innehålla mekanismer som gör det möjligt för det
organ som avses i artikel 41.1 att utföra den obligatoriska övervakningen av att dess bestämmelser efterlevs av
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som tillämpar den, utan att det påverkar uppgifter eller
befogenheter för de tillsynsmyndigheter som är behöriga enligt artikel 55 eller 56.
5.
Sammanslutningar och andra organ som avses i punkt 2 i den här artikeln som avser att utarbeta en
uppförandekod eller ändra eller utöka befintliga uppförandekoder ska inge utkastet till uppförandekod, ändringen eller
utökningen till den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55. Tillsynsmyndigheten ska yttra sig om huruvida
utkastet till uppförandekod, ändring eller utökning överensstämmer med denna förordning och ska godkänna ett det
utkastet till kod, ändring eller utökning om den finner att tillräckliga garantier tillhandahålls.
6.
Om utkastet till kod, eller en ändring eller utökning, godkänns i enlighet med punkt 5, och om den berörda
uppförandekoden inte avser behandling i flera medlemsstater, ska tillsynsmyndigheten registrera och offentliggöra
uppförandekoden.
7.
Om ett utkast till uppförandekod avser behandling i flera medlemsstater ska den tillsynsmyndighet som är behörig
enligt artikel 55 innan den godkänner utkastet till kod, ändring eller utökning, inom ramen för det förfarande som avses
i artikel 63 överlämna det till styrelsen som ska avge ett yttrande om huruvida utkastet till kod, ändring eller utökning
är förenlig med denna förordning eller, i de fall som avses i punkt 3 i den här artikeln, tillhandahåller lämpliga garantier.
8.
Om det i det yttrande som avses i punkt 7 bekräftas att utkastet till kod, ändring eller utökning är förenligt med
denna förordning, eller, i de fall som avses i punkt 3, tillhandahåller lämpliga garantier, ska styrelsen inlämna sitt
yttrande till kommissionen.
9.
Kommissionen får, genom genomförandeakter, besluta att den godkända koden, ändringen eller utökningen som
getts in till den enligt punkt 8 i den här artikeln har allmän giltighet inom unionen. Dessa genomförandeakter ska antas
i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.
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10. Kommissionen ska se till att de godkända koder om vilka det har beslutats att de har allmän giltighet enligt
punkt 9 offentliggörs på lämpligt sätt.
11. Styrelsen ska samla alla godkända uppförandekoder, ändringar och utökningar i ett register och offentliggöra dem
på lämpligt sätt.

Artikel 41
Övervakning av godkända uppförandekoder
1.
Utan att det påverkar den berörda tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter enligt artiklarna 57 och 58 får
övervakningen av efterlevnaden av en uppförandekod i enlighet med artikel 40 utföras av ett organ som har en lämplig
expertnivå i förhållande till kodens syfte och som ackrediteras för detta ändamål av den behöriga tillsynsmyndigheten.
2.
Ett organ som avses i punkt 1 får ackrediteras för att övervaka efterlevnaden av en uppförandekod om detta organ
har
a) visat sitt oberoende och sin expertis i förhållande till uppförandekodens syfte på ett sätt som den behöriga tillsyns
myndigheten finner tillfredsställande,
b) upprättat förfaranden varigenom det kan bedöma de berörda personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdenas
lämplighet för att tillämpa uppförandekoden, övervaka att de efterlever dess bestämmelser och regelbundet se över
hur den fungerar,
c) upprättat förfaranden och strukturer för att hantera klagomål om överträdelser av uppförandekoden eller det sätt på
vilket uppförandekoden har tillämpats, eller tillämpas, av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde,
och för att göra dessa förfaranden och strukturer synliga för registrerade och för allmänheten, och
d) på ett sätt som den behöriga tillsynsmyndigheten finner tillfredsställande visat att dess uppgifter och uppdrag inte
leder till en intressekonflikt.
3.
Den behöriga tillsynsmyndigheten ska inlämna utkastet till kriterier för ackreditering av ett organ som avses i
punkt 1 i den här artikeln till styrelsen i enlighet med den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.
4.
Utan att det påverkar den behöriga tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter och tillämpningen av
bestämmelserna i kapitel VIII ska ett organ som avses i punkt 1 i denna artikel, med förbehåll för tillräckliga
skyddsåtgärder, vidta lämpliga åtgärder i fall av en personuppgiftsansvarigs eller ett personuppgiftsbiträdes överträdelse
av uppförandekoden, inbegripet avstängning eller uteslutande av den personuppgiftsansvarige eller personuppgifts
biträdet från uppförandekoden. Det ska informera den behöriga tillsynsmyndigheten om sådana åtgärder och skälen för
att de vidtagits.
5.
Den behöriga tillsynsmyndigheten ska återkalla ackrediteringen av ett organ som avses i punkt 1 om villkoren för
ackrediteringen inte, eller inte längre, uppfylls eller om åtgärder som vidtagits av organet strider mot denna förordning.
6.

Denna artikel ska inte gälla behandling som utförs av offentliga myndigheter och organ.

Artikel 42
Certifiering
1.
Medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna, styrelsen och kommissionen ska uppmuntra, särskilt på unionsnivå,
införandet av certifieringsmekanismer för dataskydd och sigill och märkningar för dataskydd som syftar till att visa att
personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdens behandling är förenlig med denna förordning. De särskilda
behoven hos mikroföretag samt små och medelstora företag ska beaktas.

736

SOU 2017:66

4.5.2016

Bilaga 2

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/59

2.
Certifieringsmekanismer för dataskydd och sigill och märkningar för dataskydd som är godkända enligt punkt 5 i
denna artikel får, förutom att de iakttas av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som omfattas av denna
förordning, inrättas för att visa att det föreligger lämpliga garantier som tillhandahålls av personuppgiftsansvariga och
personuppgiftsbiträden som inte omfattas av denna förordning enligt artikel 3, inom ramen för överföringar av
personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer enligt villkoren i artikel 46.2 f. Sådana personuppgift
sansvariga eller personuppgiftsbiträden ska göra bindande och verkställbara åtaganden, genom avtal eller andra rättsligt
bindande instrument, att tillämpa dessa lämpliga garantier, inbegripet när det gäller registrerades rättigheter.
3.

Certifieringen ska vara frivillig och tillgänglig via ett öppet förfarande.

4.
En certifiering i enlighet med denna artikel minskar inte den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets
ansvar för att denna förordning efterlevs och påverkar inte uppgifter och befogenheter för de tillsynsmyndigheter som är
behöriga enligt artikel 55 eller 56.
5.
En certifiering i enlighet med denna artikel ska utfärdas av de certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller av den
behöriga tillsynsmyndigheten på grundval av kriterier som godkänts av den behöriga myndigheten enligt artikel 58.3
eller av styrelsen enligt artikel 63. Om kriterierna har godkänts av styrelsen får detta leda till en gemensam certifiering,
det europeiska sigillet för dataskydd.
6.
Den personuppgiftsansvarige eller det personuppgiftsbiträde som låter sin behandling av uppgifter omfattas av
certifieringsmekanismen ska förse det certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller, i tillämpliga fall, den behöriga
tillsynsmyndigheten, med all information och tillgång till behandlingsförfaranden som krävs för att genomföra certifier
ingsförfarandet.
7.
Certifiering ska utfärdas till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde för en period på högst tre år
och får förnyas på samma villkor under förutsättning att kraven fortsätter att vara uppfyllda. Certifiering ska,
i tillämpliga fall, återkallas av de certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller av den behöriga tillsynsmyndigheten om
kraven för certifieringen inte eller inte längre uppfylls.
8.
Styrelsen ska samla alla certifieringsmekanismer och sigill och märkningar för dataskydd i ett register och
offentliggöra dem på lämpligt sätt.

Artikel 43
Certifieringsorgan
1.
Utan att det påverkar den behöriga tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter enligt artiklarna 57 och 58
ska certifieringsorgan som har lämplig nivå av expertis i fråga om dataskydd, efter att ha informerat tillsynsmyndigheten
för att den ska kunna utöva sina befogenheter enligt artikel 58.2 h när så är nödvändigt, utfärda och förnya certifiering.
Medlemsstat ska säkerställa att dessa certifieringsorgan är ackrediterade av en av eller båda följande:
a) Den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55 eller 56,
b) det nationella ackrediteringsorgan som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 765/2008 (1) i enlighet med EN-ISO/IEC 17065/2012 och med de ytterligare krav som fastställts av den
tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55 eller 56.
2.

Certifieringsorgan som avses i punkt 1 får ackrediteras i enlighet med den punkten endast om de har

a) visat oberoende och expertis i förhållande till certifieringens syfte på ett sätt som den behöriga tillsynsmyndigheten
finner tillfredsställande,
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
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b) förbundit sig att respektera de kriterier som avses i artikel 42.5 och godkänts av den tillsynsmyndighet som är
behörig enligt artikel 55 eller 56, eller av styrelsen enligt artikel 63,
c) upprättat förfaranden för utfärdande, periodisk översyn och återkallande av certifiering, sigill och märkningar för
dataskydd,
d) upprättat förfaranden och strukturer för att hantera klagomål om överträdelser av certifieringen eller det sätt på vilket
certifieringen har tillämpats, eller tillämpas, av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, och för att
göra dessa förfaranden och strukturer synliga för registrerade och för allmänheten, och
e) på ett sätt som den behöriga tillsynsmyndigheten finner tillfredsställande visat att deras uppgifter och uppdrag inte
leder till en intressekonflikt.
3.
Ackrediteringen av certifieringsorgan som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska ske på grundval av
kriterier som godkänts av den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55 eller 56, eller av styrelsen enligt
artikel 63. I händelse av ackreditering enligt punkt 1 b i den här artikeln ska dessa krav komplettera dem som föreskrivs
i förordning (EG) nr 765/2008 och de tekniska regler som beskriver certifieringsorganens metoder och förfaranden.
4.
De certifieringsorgan som avses i punkt 1 ska ansvara för den korrekta bedömning som leder till certifieringen
eller återkallelsen av certifieringen, utan att det påverkar den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets
ansvar att efterleva denna förordning. Ackrediteringen ska utfärdas för en period på högst fem år och får förnyas på
samma villkor under förutsättning att certifieringsorganet uppfyller de krav som anges i denna artikel.
5.
De certifieringsorgan som avses i punkt 1 ska informera de behöriga tillsynsmyndigheterna om orsakerna till
beviljandet eller återkallelsen av den begärda certifieringen.
6.
De krav som avses i punkt 3 i den här artikeln och de kriterier som avses i artikel 42.5 ska offentliggöras av
tillsynsmyndigheten i ett lättillgängligt format. Tillsynsmyndigheterna ska också översända dessa krav och kriterier till
styrelsen. Styrelsen ska samla alla certifieringsmekanismer och sigill för dataskydd i ett register och offentliggöra dem på
lämpligt sätt.
7.
Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel VIII ska den behöriga tillsynsmyndigheten eller det nationella ackre
diteringsorganet återkalla ett certifieringsorgans ackreditering enligt punkt 1 i denna artikel om villkoren för
ackrediteringen inte, eller inte längre, uppfylls eller om åtgärder som vidtagits av certifieringsorganet strider mot denna
förordning.
8.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 92 i syfte att närmare ange de
krav som ska tas i beaktande för de certifieringsmekanismer för dataskydd som avses i artikel 42.1.
9.
Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa tekniska standarder för certifieringsmekanismer och
sigill och märkningar för dataskydd samt rutiner för att främja och erkänna dessa certifieringsmekanismer, sigill och
märkningar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.

KAPITEL V

Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer
Artikel 44
Allmän princip för överföring av uppgifter
Överföring av personuppgifter som är under behandling eller är avsedda att behandlas efter det att de överförts till ett
tredjeland eller en internationell organisation får bara ske under förutsättning att den personuppgiftsansvarige och
personuppgiftsbiträdet, med förbehåll för övriga bestämmelser i denna förordning, uppfyller villkoren i detta kapitel,
inklusive för vidare överföring av personuppgifter från tredjelandet eller den internationella organisationen till ett annat
tredjeland eller en annan internationell organisation. Alla bestämmelser i detta kapitel ska tillämpas för att säkerställa att
den nivå på skyddet av fysiska personer som säkerställs genom denna förordning inte undergrävs.
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Artikel 45
Överföring på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå
1.
Personuppgifter får överföras till ett tredjeland eller en internationell organisation om kommissionen har beslutat
att tredjelandet, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer i tredjelandet, eller den internationella
organisationen i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå. En sådan överföring ska inte kräva något särskilt tillstånd.
2.

När kommissionen bedömer om en adekvat skyddsnivå föreligger ska den särskilt beakta

a) rättsstatsprincipen, respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, relevant lagstiftning,
både allmän lagstiftning och sektorslagstiftning, inklusive avseende allmän säkerhet, försvar, nationell säkerhet och
straffrätt och offentliga myndigheters tillgång till personuppgifter samt tillämpningen av sådan lagstiftning,
dataskyddsregler, yrkesregler och säkerhetsbestämmelser, inbegripet regler för vidare överföring av personuppgifter till
ett annat tredjeland eller en annan internationell organisation, som ska följas i det landet eller den internationella
organisationen, rättspraxis samt faktiska och verkställbara rättigheter för registrerade och effektiv administrativ och
rättslig prövning för de registrerade vars personuppgifter överförs,
b) huruvida det finns en eller flera effektivt fungerande oberoende tillsynsmyndigheter i tredjelandet, eller som utövar
tillsyn över den internationella organisationen, som har ansvar för att säkerställa och kontrollera att dataskyddsregler
följs, inklusive lämpliga verkställighetsbefogenheter, ge de registrerade råd och assistans när det gäller utövandet av
deras rättigheter och samarbeta med medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, och
c) vilka internationella åtaganden det berörda tredjelandet eller den berörda internationella organisationen har gjort,
eller andra skyldigheter som följer av rättsligt bindande konventioner eller instrument samt av dess deltagande i
multilaterala eller regionala system, särskilt rörande skydd av personuppgifter.
3.
Kommissionen får, efter att ha bedömt om det föreligger en adekvat skyddsnivå, genom en genomförandeakt
besluta att ett tredjeland, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom ett tredjeland, eller en
internationell organisation säkerställer en adekvat skyddsnivå i den mening som avses i punkt 2 i den här artikeln.
Genomförandeakten ska inrätta en mekanism för regelbunden översyn, minst vart fjärde år, som ska beakta all relevant
utveckling i det tredjelandet eller den internationella organisationen. Beslutets territoriella och sektorsmässiga tillämpning
ska regleras i genomförandeakten, där det också i förekommande fall ska anges vilken eller vilka myndigheter som är
tillsynsmyndighet(er) enligt punkt 2 b i den här artikeln. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det gransknings
förfarande som avses i artikel 93.2.
4.
Kommissionen ska fortlöpande övervaka utveckling i tredjeländer och internationella organisationer vilken kan
påverka hur beslut som antagits enligt punkt 3 i den här artikeln och beslut som antagits på grundval av artikel 25.6 i
direktiv 95/46/EG fungerar.
5.
Kommissionen ska, när tillgänglig information visar, i synnerhet efter den översyn som avses i punkt 3 i den här
artikeln, att ett tredjeland, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom tredjelandet i fråga eller en
internationell organisation inte längre säkerställer adekvat skydd i den mening som avses i punkt 2 i den här artikeln
och, i den mån det behövs, genom genomförandeakter återkalla, ändra eller upphäva det beslut som avses i punkt 3 i
den här artikeln utan retroaktiv verkan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande
som avses i artikel 93.2.
När det föreligger vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet ska kommissionen anta omedelbart
tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 93.3.
6.
Kommissionen ska samråda med tredjelandet eller den internationella organisationen i fråga för att lösa den
situation som lett till beslutet enligt punkt 5.
7.
Beslut enligt punkt 5 i den här artikeln ska inte påverka överföring av personuppgifter till tredjelandet, ett
territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom tredjelandet, eller den internationella organisationen i fråga
enligt artiklarna 46–49.
8.
Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning och på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de
tredjeländer och de territorier och specificerade sektorer i ett givet tredjeland samt de internationella organisationer för
vilka den har fastställt att en adekvat skyddsnivå inte eller inte längre säkerställs.
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9.
De beslut som antas av kommissionen på grundval av artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG ska förbli i kraft tills de
ändrats, ersatts eller upphävts av ett kommissionsbeslut som antagits i enlighet med punkt 3 eller 5 i den här artikeln.

Artikel 46
Överföring som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder
1.
I avsaknad av ett beslut i enlighet med artikel 45.3, får en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde
endast överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation efter att ha vidtagit lämpliga
skyddsåtgärder, och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns
tillgängliga.
2.
Lämpliga skyddsåtgärder enligt punkt 1 får, utan att det krävs särskilt tillstånd från en övervakningsmyndighet, ta
formen av
a) ett rättsligt bindande och verkställbart instrument mellan offentliga myndigheter eller organ,
b) bindande företagsbestämmelser i enlighet med artikel 47,
c) standardiserade dataskyddsbestämmelser som antas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som
avses i artikel 93.2,
d) standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av en tillsynsmyndighet och godkänts av kommissionen i
enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2,
e) en godkänd uppförandekod enlig artikel 40 tillsammans med rättsligt bindande och verkställbara åtaganden för den
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet i tredjelandet att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder, även när det
gäller registrerades rättigheter, eller
f) en godkänd certifieringsmekanism enlig artikel 42 tillsammans med rättsligt bindande och verkställbara åtaganden
för den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet i tredjelandet att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder, även när
det gäller de registrerades rättigheter.
3.
Med förbehåll för tillstånd från den behöriga tillsynsmyndigheten, får lämpliga skyddsåtgärder enligt punkt 1 också
i synnerhet ta formen av
a) avtalsklausuler mellan den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och den personuppgiftsansvarige,
personuppgiftsbiträdet eller mottagaren av personuppgifterna i tredjelandet eller den internationella organisationen,
eller
b) bestämmelser som ska införas i administrativa överenskommelser mellan offentliga myndigheter eller organ vilka
inbegriper verkställbara och faktiska rättigheter för registrerade.
4.
Tillsynsmyndigheten ska tillämpa den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63 i de fall som avses i punkt 3
i den här artikeln.
5.
Tillstånd från en medlemsstat eller tillsynsmyndighet på grundval av artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli
giltigt tills det, vid behov, ändrats, ersatts eller upphävts av den tillsynsmyndigheten. De beslut som fattas av
kommissionen på grundval av artikel 26.4 i direktiv 95/46/EG ska förbli i kraft tills de, vid behov, ändrats, ersatts eller
upphävts av ett kommissionsbeslut som antagits i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.

Artikel 47
Bindande företagsbestämmelser
1.
Den behöriga tillsynsmyndigheten ska godkänna bindande företagsbestämmelser i enlighet med den mekanism för
enhetlighet som föreskrivs i artikel 63 under förutsättning att de
a) är rättslig bindande, tillämpas på, och verkställs av alla delar som berörs inom den koncern eller grupp av företag
som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet, inklusive deras anställda,
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b) innehåller uttryckliga bestämmelser om de registrerades lagstadgade rättigheter när det gäller behandlingen av deras
personuppgifter, och
c) uppfyller villkoren i punkt 2.
2.

De bindande företagsbestämmelser som avses i punkt 1 ska närmare ange åtminstone följande:

a) struktur och kontaktuppgifter för den koncern eller grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet
och för var och en av dess medlemmar,
b) vilka överföringar eller uppsättningar av överföringar av uppgifter som omfattas, inklusive kategorierna av
personuppgifter, typen av behandling och dess ändamål, den typ av registrerade som berörs samt vilket eller vilka
tredjeländer som avses,
c) bestämmelsernas rättsligt bindande natur, såväl internt som externt,
d) tillämpningen av allmänna principer för dataskydd, särskilt avgränsning av syften, uppgiftsminimering, begränsade
lagringsperioder, datakvalitet, inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, rättslig grund för behandling,
behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, åtgärder för att säkerställa datasäkerhet och villkoren när det
gäller vidare överföring av uppgifter till organ som inte är bundna av bindande företagsbestämmelser,
e) de registrerades rättigheter avseende behandling och medlen för att utöva dessa rättigheter, inklusive rätten att inte
bli föremål för beslut grundade enbart på automatisk behandling, inklusive profilering, enligt artikel 22, rätten att
inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten och till behöriga domstolar i medlemsstaterna enligt artikel 79,
rätten till prövning samt i förekommande fall rätten till kompensation för överträdelse av de bindande företagsbe
stämmelserna,
f)

att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet som är etablerad inom en medlemsstats territorium tar
på sig ansvaret om en berörd enhet som inte är etablerad inom unionen bryter mot de bindande företagsbestäm
melserna; den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet får helt eller delvis undantas från denna
skyldighet endast på villkor att det kan visas att den berörda enheten i företagsgruppen inte kan hållas ansvarig för
den skada som har uppkommit,

g) hur de registrerade ska informeras om innehållet i de bindande företagsbestämmelserna, särskilt de bestämmelser
som avses i leden d, e och f i denna punkt utöver den information som avses i artiklarna 13 och 14,
h) uppgifterna för varje dataskyddsombud som utsetts i enlighet med artikel 37, eller varje annan person eller enhet
med ansvar för kontrollen av att de bindande företagsbestämmelserna följs inom den koncern eller grupp av företag
som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet, samt i fråga om utbildning och hantering av klagomål,
i)

förfaranden för klagomål,

j)

rutinerna inom den koncern eller grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet för att kontrollera
att de bindande företagsreglerna följs; sådana rutiner ska inbegripa dataskyddstillsyn och metoder för att säkerställa
korrigerande åtgärder för att skydda de registrerades rättigheter; resultaten av sådana kontroller bör meddelas den
person eller enhet som avses i led h och styrelsen i det kontrollerande företaget i koncernen eller gruppen av företag
som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet, och bör på begäran vara tillgänglig för den behöriga tillsynsmyndig
heten,

k) rutinerna för att rapportera och dokumentera ändringar i bestämmelserna, samt rutinerna för att rapportera dessa
ändringar till tillsynsmyndigheten,
l)

rutinerna för att samarbeta med tillsynsmyndigheten i syfte att se till att alla medlemmar i den koncern eller grupp
av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet följer reglerna, särskilt genom att meddela tillsynsmyndig
heten resultaten av kontroller av de åtgärder som avses i led j,

m) rutinerna för att till den behöriga tillsynsmyndigheten rapportera alla rättsliga krav som en medlem i koncernen eller
gruppen av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet är underkastad i ett tredjeland och som sannolikt
kommer att ha en avsevärd negativ inverkan på de garantier som ges genom de bindande företagsbestämmelserna,
och
n) lämplig utbildning om dataskydd för personal som har ständig eller regelbunden tillgång till personuppgifter.
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3.
Kommissionen får närmare ange vilket format och vilka rutiner som ska användas för de personuppgiftsansvarigas,
personuppgiftsbiträdenas och tillsynsmyndigheternas utbyte av information om bindande företagsbestämmelser i den
mening som avses i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som
avses i artikel 93.2.

Artikel 48
Överföringar och utlämnanden som inte är tillåtna enligt unionsrätten
Domstolsbeslut eller beslut från myndigheter i tredjeland där det krävs att en personuppgiftsansvarig eller ett personupp
giftsbiträde överför eller lämnar ut personuppgifter får erkännas eller genomföras på något som helst sätt endast om det
grundar sig på en internationell överenskommelse, såsom ett avtal om ömsesidig rättslig hjälp, som gäller mellan det
begärande tredjelandet och unionen eller en medlemsstat, utan att detta påverkar andra grunder för överföring enligt
detta kapitel.

Artikel 49
Undantag i särskilda situationer
1.
Om det inte föreligger något beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45.3, eller om lämpliga skyddsåtgärder
enligt artikel 46, inbegripet bindande företagsbestämmelser, får en överföring eller uppsättning av överföringar av
personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation endast ske om något av följande villkor är uppfyllt:
a) Den registrerade har uttryckligen samtyckt till att uppgifterna får överföras, efter att först ha blivit informerad om de
eventuella riskerna med sådana överföringar för den registrerade när det inte föreligger något beslut om adekvat
skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder.
b) Överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller för
att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal på den registrerades begäran.
c) Överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den personuppgiftsansvarige och en annan
fysisk eller juridisk person i den registrerades intresse.
d) Överföringen är nödvändig av viktiga skäl som rör allmänintresset.
e) Överföringen är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
f) Överföringen är nödvändig för att skydda den registrerades eller andra personers grundläggande intressen, när den
registrerade är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke.
g) Överföringen görs från ett register som enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt är avsett att ge
allmänheten information och som är tillgängligt antingen för allmänheten eller för var och en som kan styrka ett
berättigat intresse, men endast i den utsträckning som de i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt
angivna villkoren för tillgänglighet uppfylls i det enskilda fallet.
När en överföring inte skulle kunna grundas på en bestämmelse i artikel 45 eller 46, inklusive bestämmelserna om
bindande företagsbestämmelser, och inget av undantagen för en särskild situation som avses i första stycket i den här
punkten är tillämpligt, får en överföring till ett tredjeland eller en internationell organisation äga rum endast
omöverföringen inte är repetitiv, endast gäller ett begränsat antal registrerade, är nödvändig för ändamål som rör den
personuppgiftsansvariges tvingande berättigade intressen och den registrerades intressen eller rättigheter och friheter inte
väger tyngre, och den personuppgiftsansvarige har bedömt samtliga omständigheter kring överföringen av uppgifter och
på grundval av denna bedömning vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter. Den personuppgift
sansvarige ska informera tillsynsmyndigheten om överföringen. Den personuppgiftsansvarige ska utöver tillhanda
hållande av den information som avses i artiklarna 13 och 14 informera den registrerade om överföringen och om de
tvingande berättigade intressen som eftersträvas.
2.
En överföring enligt led g i punkt 1 första stycket får inte omfatta alla personuppgifter eller hela kategorier av
personuppgifter som finns i registret. Om registret är avsett att vara tillgängligt för personer med ett berättigat intresse
ska överföringen göras endast på begäran av dessa personer eller om de själva är mottagarna.
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3.
Leden a, b och c i punkt 1 första stycket samt andra stycket i samma punkt ska inte gälla åtgärder som vidtas av
offentliga myndigheter som ett led i myndighetsutövning.
4.
Det allmänintresse som avses i led d i punkt 1 första stycket ska vara erkänt i unionsrätten eller i den nationella
rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
5.
Saknas beslut om adekvat skyddsnivå, får unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt med hänsyn till
viktiga allmänintressen uttryckligen fastställa gränser för överföringen av specifika kategorier av personuppgifter till ett
tredjeland eller en internationell organisation. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana bestämmelser.
6.
Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska bevara uppgifter både om bedömningen och om de
lämpliga skyddsåtgärder som avses i punkt 1 andra stycket i den här artikeln i det register som avses i artikel 30.

Artikel 50
Internationellt samarbete för skydd av personuppgifter
När det gäller tredjeländer och internationella organisationer ska kommissionen och tillsynsmyndigheterna vidta
lämpliga åtgärder för att
a) utveckla rutiner för det internationella samarbetet för att underlätta en effektiv tillämpning av lagstiftningen om
skydd av personuppgifter,
b) på internationell nivå erbjuda ömsesidigt bistånd för en effektiv tillämpning av lagstiftningen om skydd av
personuppgifter, bland annat genom underrättelse, hänskjutande av klagomål, bistånd vid utredningar samt
informationsutbyte, med iakttagande av lämpliga skyddsåtgärder för personuppgifter samt skyddet av andra
grundläggande rättigheter och friheter,
c) involvera berörda aktörer i diskussioner och åtgärder som syftar till att öka det internationella samarbetet när det
gäller tillämpningen av lagstiftningen om skydd av personuppgifter,
d) främja utbyte och dokumentation om lagstiftning och praxis för skydd av personuppgifter, inklusive avseende
behörighetskonflikter med tredjeländer.
KAPITEL VI

Oberoende tillsynsmyndigheter
Av s n itt 1
Ob e r o e n d e st ä llni ng
Artikel 51
Tillsynsmyndighet
1.
Varje medlemsstat ska föreskriva att en eller flera offentliga myndigheter ska vara ansvariga för att övervaka
tillämpningen av denna förordning, i syfte att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter i samband
med behandling samt att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom unionen (nedan kallad tillsynsmyndighet).
2.
Varje tillsynsmyndighet ska bidra till en enhetlig tillämpning av denna förordning i hela unionen. För detta
ändamål ska tillsynsmyndigheterna samarbeta såväl sinsemellan som med kommissionen i enlighet med kapitel VII.
3.
Om det finns fler än en tillsynsmyndighet i en medlemsstat ska medlemsstaten utse den tillsynsmyndighet som ska
företräda dessa myndigheter i styrelsen; medlemsstaten ska också upprätta en rutin för att se till att övriga myndigheter
följer reglerna för den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.
4.
Varje medlemsstat ska senast den 25 maj 2018 anmäla till kommissionen vilka nationella bestämmelser den antar
i enlighet med detta kapitel, och alla framtida ändringar som rör dessa bestämmelser ska anmälas utan dröjsmål.
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Artikel 52
Oberoende
1.
Varje tillsynsmyndighet ska vara fullständigt oberoende i utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina
befogenheter i enlighet med denna förordning.
2.
Varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter ska i utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina
befogenheter i enlighet med denna förordning stå fria från utomstående påverkan, direkt såväl som indirekt, och får
varken begära eller ta emot instruktioner av någon.
3.
Tillsynsmyndighetens ledamöter ska avhålla sig från alla handlingar som är oförenliga med deras skyldigheter och
under sin mandattid avstå från all annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet som står i strid med deras
tjänsteutövning.
4.
Varje medlemsstat ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet förfogar över de personella, tekniska och finansiella
resurser samt de lokaler och den infrastruktur som behövs för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter och
utöva sina befogenheter, inklusive inom ramen för det ömsesidiga biståndet, samarbetet och deltagandet i styrelsens
verksamhet.
5.
Varje medlemsstat ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet väljer och förfogar över egen personal, som ska ta
instruktioner uteslutande från den berörda tillsynsmyndighetens ledamot eller ledamöter.
6.
Varje medlemsstat ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet blir föremål för finansiell kontroll, utan att detta
påverkar tillsynsmyndighetens oberoende och att de förfogar över en separat, offentlig årsbudget som kan ingå i den
övergripande statsbudgeten eller nationella budgeten.

Artikel 53
Allmänna villkor för tillsynsmyndighetens ledamöter
1.
Medlemsstaterna ska föreskriva att varje ledamot av deras tillsynsmyndigheter ska utnämnas genom ett genom ett
öppet förfarande med insyn av
— deras parlament,
— deras regering,
— deras statschef, eller
— ett oberoende organ som genom medlemsstatens nationella rätt anförtrotts utnämningen.
2.
Varje ledamot ska ha de kvalifikationer, den erfarenhet och den kompetens, särskilt på området skydd av
personuppgifter, som krävs för att ledamoten ska kunna utföra sitt uppdrag och utöva sina befogenheter.
3.
En ledamots uppdrag ska upphöra då mandattiden löper ut eller om ledamoten avgår eller avsätts från sin tjänst i
enlighet med den berörda medlemsstatens nationella rätt.
4.
En ledamot får avsättas endast på grund av grov försummelse eller när ledamoten inte längre uppfyller de villkor
som krävs för att utföra uppdraget.

Artikel 54
Regler för inrättandet av en tillsynsmyndighet
1.

Varje medlemsstat ska fastställa följande i lag:

a) Varje tillsynsmyndighets inrättande.
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b) De kvalifikationer och de villkor för lämplighet som krävs för att någon ska kunna utnämnas till ledamot av en
tillsynsmyndighet.
c) Regler och förfaranden för att utse varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter.
d) Mandattiden för varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter, vilken inte får understiga fyra år, utom vid
tillsättandet av de första ledamöterna efter den 24 maj 2016, då ett stegvis tillsättningsförfarande med kortare
perioder för några av ledamöterna får tillämpas om detta är nödvändigt för att säkerställa myndighetens oberoende.
e) Huruvida varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter får ges förnyat mandat, och om så är fallet, för hur många
perioder.
f) Vilka villkor som gäller för de skyldigheter som varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter och personal har,
förbud mot handlingar, yrkesverksamhet och förmåner som står i strid därmed under och efter mandattiden och
vilka bestämmelser som gäller för anställningens upphörande.
2.
Varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter och personal ska i enlighet med unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt omfattas av tystnadsplikt både under och efter sin mandattid vad avser konfidentiell
information som de fått kunskap om under utförandet av deras uppgifter eller utövandet av deras befogenheter. Under
mandatperioden ska denna tystnadsplikt i synnerhet gälla rapportering från fysiska personer om överträdelser av denna
förordning.
Av s nitt 2
Be hö r i ghe t , u p p gi f t er och befogenhet er
Artikel 55
Behörighet
1.
Varje tillsynsmyndighet ska vara behörig att utföra de uppgifter och utöva de befogenheter som tilldelas den enligt
denna förordning inom sin egen medlemsstats territorium.
2.
Om behandling utförs av myndigheter eller privata organ som agerar på grundval av artikel 6.1 c eller e ska
tillsynsmyndigheten i den berörda medlemsstaten vara behörig. I sådana fall ska artikel 56 inte tillämpas.
3.
Tillsynsmyndigheterna ska inte vara behöriga att utöva tillsyn över domstolar som behandlar personuppgifter i sin
dömande verksamhet.

Artikel 56
Den ansvariga tillsynsmyndighetens behörighet
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 55 ska tillsynsmyndigheten för den personuppgiftsansvariges eller
personuppgiftsbiträdets huvudsakliga verksamhetsställe eller enda verksamhetsställe vara behörig att agera som ansvarig
tillsynsmyndighet för den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets gränsöverskridande behandling
i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 60.
2.
Genom undantag från punkt 1 ska varje tillsynsmyndighet vara behörig att behandla ett klagomål som lämnats in
till denna eller en eventuell överträdelse av denna förordning, om sakfrågan i ärendet endast rör ett verksamhetsställe i
medlemsstaten eller i väsentlig grad påverkar registrerade endast i medlemsstaten.
3.
I de fall som avses i punkt 2 i den här artikeln ska tillsynsmyndigheten utan dröjsmål informera den ansvariga
tillsynsmyndigheten om detta ärende. Inom tre veckor från det att den underrättats ska den ansvariga tillsynsmyndighe
ten besluta huruvida den kommer att behandla ärendet i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 60, med
hänsyn till huruvida den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har eller inte har ett verksamhetsställe som
är beläget i den medlemsstat där den tillsynsmyndighet som lämnat informationen är belägen.
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4.
Om den ansvariga tillsynsmyndigheten beslutar att behandla ärendet ska det ske i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 60. Den tillsynsmyndighet som underrättade den ansvariga tillsynsmyndigheten får lämna in ett utkast
till beslut till den ansvariga tillsynsmyndigheten. Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska ta största möjliga hänsyn till
detta utkast till beslut när det utarbetar det utkast till beslut som avses i artikel 60.3.
5.
Om den ansvariga tillsynsmyndigheten beslutar att inte behandla ärendet ska den tillsynsmyndighet som
underrättade den ansvariga tillsynsmyndigheten behandla ärendet i enlighet med artiklarna 61 och 62.
6.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska vara den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets enda
motpart när det gäller den registreringsansvariges eller den personuppgiftsbiträdets gränsöverskridande behandling.

Artikel 57
Uppgifter
1.
Utan att det påverkar de andra uppgifter som föreskrivs i denna förordning ska varje tillsynsmyndighet på sitt
territorium ansvara för följande:
a) Övervaka och verkställa tillämpningen av denna förordning.
b) Öka allmänhetens medvetenhet om och förståelse för risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i fråga om
behandling. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt insatser som riktar sig till barn.
c) I enlighet med medlemsstatens nationella rätt ge rådgivning åt det nationella parlamentet, regeringen och andra
institutioner och organ om lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder rörande skyddet av fysiska personers
rättigheter och friheter när det gäller behandling.
d) Öka personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens medvetenhet om sina skyldigheter enligt denna
förordning.
e) På begäran tillhandahålla information till registrerade om hur de ska utöva sina rättigheter enligt denna förordning,
och om så krävs samarbeta med tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater för detta ändamål.
f)

Behandla klagomål från en registrerad eller från ett organ, en organisation eller en sammanslutning enligt artikel 80,
och där så är lämpligt undersöka den sakfråga som klagomålet gäller och inom rimlig tid underrätta den enskilde
om hur undersökningen fortskrider och om resultatet, i synnerhet om det krävs ytterligare undersökningar eller
samordning med en annan tillsynsmyndighet.

g) Samarbeta, inbegripet utbyta information, med och ge ömsesidigt bistånd till andra tillsynsmyndigheter för att se till
att denna förordning tillämpas och verkställs på ett enhetligt sätt.
h) Utföra undersökningar om tillämpningen av denna förordning, inbegripet på grundval av information som erhålls
från en annan tillsynsmyndighet eller annan myndighet.
i)

Följa sådan utveckling som påverkar skyddet av personuppgifter, bland annat inom informations- och kommunika
tionsteknik och affärspraxis.

j)

Anta sådana standardavtalsklausuler som avses i artiklarna 28.8 och 46.2 d.

k) Upprätta och föra en förteckning när det gäller kravet på en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt
artikel 35.4.
l)

Ge råd om behandling av personuppgifter enligt artikel 36.2.

m) Främja framtagande av uppförandekoder enligt artikel 40.1 samt yttra sig över och godkänna sådana
uppförandekoder som tillhandahåller tillräckliga garantier, i enlighet med artikel 40.5.
n) Uppmuntra till inrättandet av certifieringsmekanismer för dataskydd och av sigill och märkningar för dataskydd i
enlighet med artikel 42.1 samt godkänna certifieringskriterierna i enlighet med artikel 42.5.
o) I tillämpliga fall genomföra en periodisk översyn av certifieringar som utfärdats i enlighet med artikel 42.7.
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p) Utarbeta och offentliggöra kriterier för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder enligt
artikel 41 och ett certifieringsorgan enligt artikel 43.
q) Ackreditera ett organ för övervakning av uppförandekoder enligt artikel 41 och ett certifieringsorgan enligt
artikel 43.
r) Godkänna sådana avtalsklausuler och bestämmelser som avses i artikel 46.3.
s) Godkänna sådana bindande företagsbestämmelser som avses i artikel 47.
t)

Bidra till styrelsens verksamhet.

u) Hålla arkiv över överträdelser av denna förordning och åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 58.2.
v) Utföra eventuella andra uppgifter som rör skyddet av personuppgifter.
2.
Varje tillsynsmyndighet ska underlätta inlämningen av klagomål enligt punkt 1 f genom åtgärder såsom ett särskilt
formulär för ändamålet, vilket också kan fyllas i elektroniskt, utan att andra kommunikationsformer utesluts.
3.
Utförandet av alla tillsynsmyndigheters uppgifter ska vara avgiftsfritt för den registrerade och, i tillämpliga fall, för
dataskyddsombudet.
4.
Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva karaktär, får tillsynsmyn
digheten ta ut en rimlig avgift grundad på de administrativa kostnaderna eller vägra att tillmötesgå begäran. Det åligger
tillsynsmyndigheten att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Artikel 58
Befogenheter
1.

Varje tillsynsmyndighet ska ha samtliga följande utredningsbefogenheter

a) Beordra den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, och i tillämpliga fall den personuppgiftsansvariges
eller personuppgiftsbiträdets företrädare, att lämna all information som myndigheten behöver för att kunna fullgöra
sina uppgifter.
b) Genomföra undersökningar i form av dataskyddstillsyn.
c) Genomföra en översyn av certifieringar som utfärdats i enlighet med artikel 42.7.
d) Meddela den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet om en påstådd överträdelse av denna förordning.
e) Från den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet få tillgång till alla personuppgifter och all information
som tillsynsmyndigheten behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.
f) Få tillträde till alla lokaler som tillhör den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet, inbegripet tillgång till
all utrustning och alla andra medel för behandling av personuppgifter i överensstämmelse med unionens processrätt
eller medlemsstaternas nationella processrätt.
2.

Varje tillsynsmyndighet ska ha samtliga följande korrigerande befogenheter

a) Utfärda varningar till en personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet om att planerade behandlingar sannolikt
kommer att bryta mot bestämmelserna i denna förordning.
b) Utfärda reprimander till en personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet om behandling bryter mot
bestämmelserna i denna förordning.
c) Förelägga den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet att tillmötesgå den registrerades begäran att få
utöva sina rättigheter enligt denna förordning.
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d) Förelägga en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde att se till att behandlingen sker i enlighet med
bestämmelserna i denna förordning och om så krävs på ett specifikt sätt och inom en specifik period,
e) Förelägga den personuppgiftsansvarige att meddela den registrerade att en personuppgiftsincident har inträffat.
f) Införa en tillfällig eller definitiv begränsning av, inklusive ett förbud mot, behandling.
g) Förelägga om rättelse eller radering av personuppgifter samt begränsning av behandling enligt artiklarna 16, 17
och 18 och underrätta mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om dessa åtgärder enligt artiklarna 17.2
och 19.
h) Återkalla en certifiering eller beordra certifieringsorganet att återkalla en certifiering som utfärdats enligt artikel 42
eller 43, eller beordra certifieringsorganet att inte utfärda certifiering om kraven för certifiering inte eller inte längre
uppfylls.
i) Påföra administrativa sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83 utöver eller i stället för de åtgärder som avses i detta
stycke, beroende på omständigheterna i varje enskilt fall.
j) Förelägga om att flödet av uppgifter till en mottagare i tredje land eller en internationell organisation ska avbrytas.
3.

Varje tillsynsmyndighet ska ha samtliga följande befogenheter att utfärda tillstånd och att ge råd:

a) Ge råd till den personuppgiftsansvarige i enlighet med det förfarande för förhandssamråd som avses i artikel 36.
b) På eget initiativ eller på begäran avge yttranden till det nationella parlamentet, medlemsstatens regering eller, i
enlighet med medlemsstatens nationella rätt, till andra institutioner och organ samt till allmänheten, i frågor som rör
skydd av personuppgifter.
c) Ge tillstånd till behandling enligt artikel 36.5 om medlemsstatens rätt kräver ett sådant förhandstillstånd.
d) Avge ett yttrande om och godkänna utkast till uppförandekoder enligt artikel 40.5.
e) Ackreditera certifieringsorgan i enlighet med artikel 43.
f) Utfärda certifieringar och godkänna kriterier för certifiering i enlighet med artikel 42.5.
g) Anta standardiserade dataskyddsbestämmelser enligt artiklarna 28.8 och 46.2 d.
h) Godkänna avtalsklausuler enligt artikel 46.3 a.
i) Godkänna administrativa överenskommelser enligt artikel 46.3 b.
j) Godkänna bindande företagsbestämmelser enligt artikel 47.
4.
Utövandet av de befogenheter som tillsynsmyndigheten tilldelas enligt denna artikel ska omfattas av lämpliga
skyddsåtgärder, inbegripet effektiva rättsmedel och rättssäkerhet, som fastställs i unionsrätten och i medlemsstaternas
nationella rätt i enlighet med stadgan.
5.
Varje medlemsstat ska i lagstiftning fastställa att dess tillsynsmyndighet ska ha befogenhet att upplysa de rättsliga
myndigheterna om överträdelser av denna förordning och vid behov att inleda eller på övrigt vis delta i rättsliga
förfaranden, för att verkställa bestämmelserna i denna förordning.
6.
Varje medlemsstat får i lagstiftning föreskriva att dess tillsynsmyndighet ska ha ytterligare befogenheter utöver dem
som avses i punkterna 1, 2 och 3. Utövandet av dessa befogenheter ska inte påverka den effektiva tillämpningen av
kapitel VII.

Artikel 59
Verksamhetsrapporter
Varje tillsynsmyndighet ska upprätta en årlig rapport om sin verksamhet, vilken kan omfatta en förteckning över typer
av anmälda överträdelser och typer av åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 58.2. Rapporterna ska översändas till
det nationella parlamentet, regeringen och andra myndigheter som utsetts genom medlemsstatens nationella rätt. De ska
göras tillgängliga för allmänheten, kommissionen och styrelsen.
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KAPITEL VII

Samarbete och enhetlighet
Av s n itt 1
Sa m a rbet e
Artikel 60
Samarbete mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och de andra berörda tillsynsmyndigheterna
1.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska samarbeta med de andra berörda tillsynsmyndigheterna i enlighet med
denna artikel i en strävan att uppnå samförstånd. Den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheter
na ska utbyta all relevant information med varandra.
2.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten får när som helst begära att andra berörda tillsynsmyndigheter ger ömsesidigt
bistånd i enlighet med artikel 61 och får genomföra gemensamma insatser i enlighet med artikel 62, i synnerhet för att
utföra utredningar eller övervaka genomförandet av en åtgärd som avser en personuppgiftsansvarig eller ett personupp
giftsbiträde som är etablerad i en annan medlemsstat.
3.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål meddela de andra berörda tillsynsmyndigheterna den
relevanta informationen i ärendet. Den ska utan dröjsmål lägga fram ett utkast till beslut för de andra berörda tillsyns
myndigheterna så att de kan avge ett yttrande och ta vederbörlig hänsyn till deras synpunkter.
4.
Om någon av de andra berörda tillsynsmyndigheterna inom en period av fyra veckor efter att de har rådfrågats i
enlighet med punkt 3 i den här artikeln uttrycker en relevant och motiverad invändning mot utkastet till beslut ska den
ansvariga tillsynsmyndigheten, om den inte instämmer i den relevanta och motiverade invändningen eller anser att
invändningen inte är relevant eller motiverad, överlämna ärendet till den mekanism för enhetlighet som avses
i artikel 63.
5.
Om den ansvariga tillsynsmyndigheten avser att följa den relevanta och motiverade invändningen ska den till de
andra berörda tillsynsmyndigheterna överlämna ett reviderat utkast till beslut så att de kan avge ett yttrande. Detta
reviderade utkast till beslut ska omfattas av det förfarande som avses i punkt 4 inom en period av två veckor.
6.
Om ingen av de andra berörda tillsynsmyndigheterna har gjort invändningar mot det utkast till beslut som den
ansvariga tillsynsmyndigheten har lagt fram inom den period som avses i punkterna 4 och 5 ska den ansvariga tillsyns
myndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna anses samtycka till detta utkast till beslut och ska vara bundna av
det.
7.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska anta och meddela beslutet till den personuppgiftsansvariges eller
personuppgiftsbiträdets huvudsakliga eller enda verksamhetsställe, allt efter omständigheterna, och underrätta de andra
berörda tillsynsmyndigheterna och styrelsen om beslutet i fråga, inbegripet en sammanfattning av relevanta fakta och en
relevant motivering. Den tillsynsmyndighet till vilken ett klagomål har lämnats in ska underrätta den enskilde om
beslutet.
8.
Om ett klagomål avvisas eller avslås ska den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet lämnades in, genom undantag
från punkt 7, anta beslutet och meddela den enskilde samt informera den personuppgiftsansvarige.
9.
Om den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna är överens om att avvisa eller avslå
delar av ett klagomål och att vidta åtgärder beträffande andra delar av klagomålet ska ett separat beslut antas för var och
en av dessa delar av frågan. Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska anta beslutet om den del som gäller åtgärder som
avser den personuppgiftsansvarige och meddela det till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets
huvudsakliga eller enda verksamhetsställe på medlemsstatens territorium och underrätta den enskilde om detta, medan
den enskildes tillsynsmyndighet ska anta beslutet för den del som gäller avvisande av eller avslag på klagomålet och
meddela det till den enskilde och underrätta den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet om detta.
10. Efter att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har meddelats om den ansvariga myndighetens
beslut i enlighet med punkterna 7 och 9 ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet vidta nödvändiga
åtgärder för att se till att beslutet efterlevs vad gäller behandling med koppling till alla deras verksamhetsställen i
unionen. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska meddela den ansvariga tillsynsmyndigheten vilka
åtgärder som har vidtagits för att efterleva beslutet, och den ansvariga tillsynsmyndigheten ska informera de andra
berörda tillsynsmyndigheterna.
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11. Om en berörd tillsynsmyndighet under exceptionella omständigheter har skäl att anse att det finns ett brådskande
behov av att agera för att skydda registrerades intressen ska det skyndsamma förfarande som avses i artikel 66 tillämpas.
12.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten och de andra berörda tillsynsmyndigheterna ska förse varandra med den
information som krävs enligt denna artikel på elektronisk väg med användning av ett standardiserat format.

Artikel 61
Ömsesidigt bistånd
1.
Tillsynsmyndigheterna ska utbyta relevant information och ge ömsesidigt bistånd i arbetet för att genomföra och
tillämpa denna förordning på ett enhetligt sätt, och ska införa åtgärder som bidrar till ett verkningsfullt samarbete. Det
ömsesidiga biståndet ska i synnerhet omfatta begäranden om information och tillsynsåtgärder, till exempel begäranden
om utförande av förhandstillstånd och förhandssamråd, inspektioner och utredningar.
2.
Varje tillsynsmyndighet ska vidta lämpliga åtgärder som krävs för att besvara en begäran från en annan
tillsynsmyndighet utan onödigt dröjsmål och inte senare än en månad efter det att den tagit emot begäran. Till sådana
åtgärder hör bland annat att översända relevant information om genomförandet av en pågående utredning.
3.
En begäran om bistånd ska innehålla all nödvändig information, inklusive syftet med begäran och skälen till denna.
Information som utbytts får endast användas för det syfte för vilket den har begärts.
4.

Den tillsynsmyndighet som tar emot en begäran får endast vägra att tillmötesgå begäran om

a) den inte är behörig att behandla den sakfråga som begäran avser eller de åtgärder som det begärs att den ska utföra,
eller
b) det skulle stå i strid med denna förordning eller unionsrätten eller den nationella rätt i en medlemsstat som tillsyns
myndigheten omfattas av att tillmötesgå begäran.
5.
Den tillsynsmyndighet som tagit emot begäran ska meddela den myndighet som begäran kommer ifrån om
resultatet eller, allt efter omständigheterna, om hur de åtgärder som vidtagits för att tillmötesgå begäran fortskrider. Den
tillsynsmyndighet som tagit emot begäran ska redogöra för sina skäl för att vägra tillmötesgå begäran i enlighet med
punkt 4.
6.
Den tillsynsmyndighet som tar emot en begäran ska som regel tillhandahålla den information som begärts av
andra tillsynsmyndigheter på elektronisk väg med användning av ett standardiserat format.
7.
Tillsynsmyndigheter som tar emot en begäran får inte ta ut någon avgift för åtgärder som vidtagits av dem till följd
av en begäran om ömsesidigt bistånd. Tillsynsmyndigheter får i undantagsfall komma överens med andra tillsynsmyn
digheter om regler för ersättning från varandra för vissa utgifter i samband med tillhandahållande av ömsesidigt bistånd.
8.
Om en tillsynsmyndighet inte tillhandahåller den information som avses i punkt 5 i denna artikel inom en månad
efter det att den erhållit begäran från en annan tillsynsmyndighet får den begärande myndigheten anta en provisorisk
åtgärd på sin medlemsstats territorium i enlighet med artikel 55.1. I detta fall ska det brådskande behov av att agera
enligt artikel 66.1 anses vara uppfyllt och kräva ett brådskande bindande beslut från styrelsen i enlighet med
artikel 66.2.
9.
Kommissionen får genom genomförandeakter närmare ange format och förfaranden för sådant ömsesidigt bistånd
som avses i denna artikel samt formerna för elektronisk överföring av information tillsynsmyndigheter emellan, samt
mellan tillsynsmyndigheter och styrelsen, i synnerhet det standardiserade format som avses i punkt 6 i den här artikeln.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.

Artikel 62
Tillsynsmyndigheters gemensamma insatser
1.
Tillsynsmyndigheter ska vid behov genomföra gemensamma insatser, inbegripet gemensamma utredningar och
gemensamma verkställighetsåtgärder i vilka ledamöter eller personal från andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter
deltar.
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2.
Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har verksamhetsställen i flera medlemsstater eller om
ett betydande antal registrerade personer i mer än en medlemsstat sannolikt kommer att påverkas i väsentlig grad av att
uppgifter behandlas, ska tillsynsmyndigheterna i var och en av dessa medlemsstater ha rätt att delta i de gemensamma
insatserna. Den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 56.1 eller 56.4 ska bjuda in tillsynsmyndigheterna i var
och en av de berörda medlemsstaterna att delta i de gemensamma insatserna och ska utan dröjsmål svara på en annan
tillsynsmyndighets begäran att få delta.
3.
En tillsynsmyndighet får, i enlighet med medlemsstatens nationella rätt och efter godkännande från ursprung
slandets tillsynsmyndighet, tilldela befogenheter, inklusive utredningsbefogenheter, till ledamöter eller personal från
ursprungslandets tillsynsmyndighet som deltar i gemensamma insatser eller, i den mån lagstiftningen i den medlemsstat
som är värdland för tillsynsmyndigheten tillåter detta, medge att ursprungslandets tillsynsmyndighets ledamöter eller
personal utövar utredningsbefogenheter enligt lagstiftningen i ursprungslandets tillsynsmyndighets medlemsstat. Sådana
utredningsbefogenheter får endast utövas under vägledning och i närvaro av ledamöter eller personal från värdlandets
tillsynsmyndighet. Ledamöter och personal från ursprungslandets tillsynsmyndighet ska omfattas av den medlemsstats
nationella rätt som gäller för värdlandets tillsynsmyndighet.
4.
Om personal från ursprungslandets tillsynsmyndighet verkar i en annan medlemsstat i enlighet med punkt 1 ska
värdtillsynsmyndighetens medlemsstat ansvara för deras handlingar, vilket inbegriper ansvar för skador som personalen
vållar i samband med insatserna, i enlighet med rätten i den medlemsstat på vars territorium personalen verkar.
5.
Den medlemsstat på vars territorium skadorna förorsakades ska ersätta sådana skador enligt de villkor som gäller
för skador som förorsakas av dess egen personal. Den medlemsstat vars tillsynsmyndighets tjänstemän har orsakat en
person skada på någon annan medlemsstats territorium ska fullt ut ersätta den andra medlemsstaten för det belopp som
denna har betalat ut till den personens rättsinnehavare.
6.
Utan att det påverkar rättigheterna gentemot tredje man och tillämpningen av punkt 5, ska varje medlemsstat i de
fall som nämns i punkt 1 avstå från att kräva ersättning från en annan medlemsstat för skador som avses i punkt 4.
7.
Om en gemensam insats planeras och en tillsynsmyndighet inte inom en månad har uppfyllt sin skyldighet enligt
punkt 2 i den här artikeln, andra meningen får övriga tillsynsmyndigheter anta provisoriska åtgärder på sina respektive
medlemsstaters territorium i enlighet med artikel 55. I detta fall ska det brådskande behov av att agera enligt artikel 66.1
anses vara uppfyllt och kräva ett yttrande eller ett brådskande bindande beslut från styrelsen i enlighet med artikel 66.2.
Av s n itt 2
E n he t li ghet
Artikel 63
Mekanism för enhetlighet
För att bidra till en enhetlig tillämpning av denna förordning i hela unionen ska tillsynsmyndigheterna samarbeta med
varandra och, i förekommande fall, med kommissionen, genom den mekanism för enhetlighet som föreskrivs i detta
avsnitt.

Artikel 64
Yttrande från Styrelsen
1.
Styrelsen ska avge ett yttrande när en behörig tillsynsmyndighet avser att anta någon av åtgärderna nedan. I detta
syfte ska den behöriga tillsynsmyndigheten skicka utkastet till beslut till styrelsen när det
a) syftar till att anta en förteckning över behandling som omfattas av kravet på en konsekvensbedömning avseende
dataskydd enligt artikel 35.4,
b) rör ett ärende i enlighet med artikel 40.7 om huruvida ett utkast till uppförandekoder eller en ändring eller
förlängning av en uppförandekod är förenlig med denna förordning,
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c) syftar till att godkänna kriterierna för ackreditering av ett organ enligt artikel 41.3 eller ett certifieringsorgan enligt
artikel 43.3,
d) syftar till att fastställa standardiserade dataskyddsbestämmelser enligt artiklarna 46.2 d och 28.8,
e) syftar till att godkänna sådana avtalsklausuler som avses i artikel 46.3 a, eller
f) syftar till att godkänna bindande företagsbestämmelser enligt artikel 47.
2.
Varje tillsynsmyndighet, styrelsens ordförande eller kommissionen får i syfte att erhålla ett yttrande begära att
styrelsen granskar en fråga med allmän räckvidd eller som har följder i mer än en medlemsstat, i synnerhet om en
behörig myndighet inte uppfyller sina skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd i enlighet med artikel 61 eller i fråga
om gemensamma insatser i enlighet med artikel 62.
3.
I de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska styrelsen avge ett yttrande i den fråga som ingivits till den, förutsatt att
den inte redan har avgett ett yttrande i samma fråga. Detta yttrande ska antas med enkel majoritet av styrelsens
ledamöter inom åtta veckor. Denna period får förlängas med ytterligare sex veckor med hänsyn till sakfrågans
komplexitet. Vad gäller det utkast till beslut som avses i punkt 1 som spridits till styrelsens ledamöter i enlighet med
punkt 5, ska en ledamot som inte har gjort invändningar inom en rimlig period som ordföranden angett anses samtycka
till utkastet till beslut.
4.
Tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska utan onödigt dröjsmål i ett standardiserat elektroniskt format till
styrelsen översända all relevant information, som allt efter omständigheterna får utgöras av en sammanfattning av
sakförhållanden, utkastet till beslut, grunden till att en sådan åtgärd är nödvändig och synpunkter från övriga berörda
tillsynsmyndigheter.
5.

Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål och på elektronisk väg upplysa

a) styrelsens ledamöter samt kommissionen om all relevant information som meddelats styrelsen i ett standardiserat
format; styrelsens sekretariat ska vid behov tillhandahålla översättningar av relevant information; och
b) den tillsynsmyndighet som, allt efter omständigheterna, avses i punkterna 1 och 2 samt kommissionen om yttrandet,
och ska också offentliggöra det.
6.
Den behöriga tillsynsmyndigheten får inte anta sitt utkast till beslut enligt punkt 1 inom den period som avses i
punkt 3.
7.
Den tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 ska ta största möjliga hänsyn till styrelsens yttrande och ska, inom två
veckor efter att yttrandet inkommit, i ett standardiserat elektroniskt format meddela styrelsens ordförande om huruvida
den kommer att hålla fast vid eller ändra sitt utkast till beslut, och i förekommande fall översända det ändrade utkastet
till beslut.
8.
Om den berörda tillsynsmyndigheten underrättar styrelsens ordförande inom den period som avses i punkt 7 i den
här artikeln om att den inte avser att följa styrelsens yttrande, helt eller delvis, och tillhandahåller en relevant motivering,
ska artikel 65.1 tillämpas.

Artikel 65
Tvistlösning genom styrelsen
1.
För att säkerställa en korrekt och enhetlig tillämpning av denna förordning i enskilda fall ska styrelsen anta ett
bindande beslut i följande fall:
a) Om en berörd tillsynsmyndighet i ett fall som avses i artikel 60.4 har gjort en relevant och motiverad invändning
mot ett utkast till beslut av den ansvariga myndigheten, eller om den ansvariga myndigheten har avslagit denna
invändning med motiveringen att den inte var relevant eller motiverad. Det bindande beslutet ska avse alla ärenden
som är föremål för den relevanta och motiverade invändningen, särskilt frågan om huruvida det föreligger en
överträdelse av denna förordning.
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b) Om det finns motstridiga åsikter om vilken av de berörda tillsynsmyndigheterna som är behörig för det huvudsakliga
verksamhetsstället.
c) Om en behörig tillsynsmyndighet inte begär ett yttrande från styrelsen i de fall som avses i artikel 64.1, eller inte
följer ett yttrande som styrelsen avger enligt artikel 64. I detta fall får varje berörd tillsynsmyndighet eller
kommissionen översända ärendet till styrelsen.
2.
Det beslut som avses i punkt 1 ska antas inom en månad efter det att sakfrågan hänskjutits med två tredjedels
majoritet av styrelsens ledamöter. Denna period får förlängas med ytterligare en månad med hänsyn till sakfrågans
komplexitet. Det beslut som avses i punkt 1 ska vara motiverat och riktat till den ansvariga tillsynsmyndigheten och alla
berörda tillsynsmyndigheter och ska vara bindande för dem.
3.
Om styrelsen inte har kunnat anta något beslut inom de perioder som avses i punkt 2 ska den anta sitt beslut
inom två veckor efter utgången av den andra månad som avses i punkt 2 med enkel majoritet av styrelsens ledamöter.
Om styrelsens ledamöter är delade i frågan ska beslutet antas i enlighet med ordförandens röst.
4.
De berörda tillsynsmyndigheterna ska inte anta något beslut om den sakfråga som ingivits till styrelsen i enlighet
med punkt 1 under de perioder som avses i punkterna 2 och 3.
5.
Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål meddela de berörda tillsynsmyndigheterna det beslut som avses i
punkt 1. Kommissionen ska informeras om detta. Beslutet ska utan dröjsmål offentliggöras på styrelsens webbplats efter
att tillsynsmyndigheten har meddelat det slutliga beslut som avses i punkt 6.
6.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten eller, allt efter omständigheterna, den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet
har ingetts ska anta sitt slutliga beslut på grundval av det beslut som avses i punkt 1 i den här artikeln, utan onödigt
dröjsmål och senast en månad efter det att styrelsen har meddelat sitt beslut. Den ansvariga tillsynsmyndigheten eller,
allt efter omständigheterna, den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta styrelsen om vilken
dag dess slutliga beslut meddelas till den personuppgiftsansvarige respektive personuppgiftsbiträdet och den registrerade.
De berörda tillsynsmyndigheternas slutliga beslut ska antas i enlighet med bestämmelserna i artikel 60.7, 60.8 och 60.9.
Det slutliga beslutet ska hänvisa till det beslut som avses i punkt 1 i den här artikeln och ska precisera att det beslut som
avses i punkt 1 kommer att offentliggöras på styrelsens webbplats i enlighet med punkt 5 i den här artikeln. Det beslut
som avses i punkt 1 i den här artikeln ska fogas till det slutliga beslutet.

Artikel 66
Skyndsamt förfarande
1.
Under exceptionella omständigheter får en berörd tillsynsmyndighet med avvikelse från den mekanism för
enhetlighet som avses i artiklarna 63, 64 och 65 eller det förfarande som avses i artikel 60 omedelbart vidta
provisoriska åtgärder avsedda att ha rättsverkan på det egna territoriet och med förutbestämd varaktighet som inte
överskrider tre månader, om den anser att det finns ett brådskande behov av att agera för att skydda registrerades
rättigheter och friheter. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta de andra berörda tillsynsmyndigheterna,
styrelsen och kommissionen om dessa åtgärder och om skälen till att de vidtas.
2.
Om en tillsynsmyndighet har vidtagit en åtgärd enligt punkt 1 och anser att definitiva åtgärder skyndsamt måste
antas, får den begära ett brådskande yttrande eller ett brådskande bindande beslut från styrelsen; den ska då motivera
varför den begär ett sådant yttrande eller beslut.
3.
Om en behörig tillsynsmyndighet inte har vidtagit någon lämplig åtgärd i en situation som kräver skyndsam
handling för att skydda registrerades rättigheter och friheter, får vilken tillsynsmyndighet som helst begära ett
brådskande yttrande eller, i tillämpliga fall, ett brådskande bindande beslut från styrelsen, varvid den ska motivera varför
den begär ett sådant yttrande eller beslut och varför åtgärden måste vidtas skyndsamt.
4.
Genom undantag från artiklarna 64.3 och 65.2 ska ett brådskande yttrande eller ett brådskande beslut enligt
punkterna 2 och 3 i den här artikeln antas inom två veckor med enkel majoritet av styrelsens ledamöter.
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Artikel 67
Utbyte av information
Kommissionen får anta genomförandeakter med allmän räckvidd i syfte att närmare ange tillvägagångssätten för
elektroniskt utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter samt mellan tillsynsmyndigheter och styrelsen, särskilt det
standardiserade format som avses i artikel 64.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.
Avsnitt 3
E u r o p e i s k a da t a sk y ddsst y relsen
Artikel 68
Europeiska dataskyddsstyrelsen
1.
Europeiska dataskyddsstyrelsen (nedan kallad styrelsen) inrättas härmed som ett unionsorgan och ska ha ställning
som juridisk person.
2.

Styrelsen ska företrädas av sin ordförande.

3.
Styrelsen ska bestå av chefen för en tillsynsmyndighet per medlemsstat och av Europeiska datatillsynsmannen eller
deras respektive företrädare.
4.
Om en medlemsstat har mer än en tillsynsmyndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av
bestämmelserna i denna förordning ska en gemensam företrädare utses i enlighet med den medlemsstatens nationella
rätt.
5.
Kommissionen ska ha rätt att delta i styrelsens verksamhet och möten utan rösträtt. Kommissionen ska utse en
egen företrädare. Styrelsens ordförande ska underrätta kommissionen om styrelsens verksamhet.
6.
I de fall som avses i artikel 65 ska Europeiska datatillsynsmannen endast ha rösträtt i fråga om beslut som rör
principer och regler som är tillämpliga på unionens institutioner, organ och byråer, och som i allt väsentligt motsvarar
dem i denna förordning.

Artikel 69
Oberoende
1.
Styrelsen ska vara oberoende när den fullgör sina uppgifter eller utövar sina befogenheter i enlighet med
artiklarna 70 och 71.
2.
Utan att detta påverkar kommissionens rätt att lämna en begäran enligt artikel 70.1 b och 70.2 ska styrelsen när
den fullgör sina uppgifter eller utövar sina befogenheter varken begära eller ta emot instruktioner av någon.

Artikel 70
Styrelsens uppgifter
1.
Styrelsen ska se till att denna förordning tillämpas enhetligt. För detta ändamål ska styrelsen, på eget initiativ eller i
förekommande fall på begäran av kommissionen, i synnerhet
a) övervaka och säkerställa korrekt tillämpning av denna förordning i de fall som avses i artiklarna 64 och 65 utan att
det påverkar de nationella tillsynsmyndigheternas uppgifter,
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b) ge kommissionen råd i alla frågor som gäller skydd av personuppgifter inom unionen, inklusive om eventuella
förslag till ändring av denna förordning,
c) ge kommissionen råd om format och förfaranden för informationsutbyte mellan personuppgiftsansvariga,
personuppgiftsbiträden och tillsynsmyndigheter för bindande företagsbestämmelser,
d) utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis beträffande förfaranden för att radera länkar, kopior eller
reproduktioner av personuppgifter från allmänt tillgängliga kommunikationstjänster enligt artikel 17.2,
e) på eget initiativ eller på begäran av en av sina ledamöter eller av kommissionen behandla frågor om tillämpningen
av denna förordning och utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i syfte att främja en enhetlig
tillämpning av denna förordning,
f)

utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med led e i denna punkt för att närmare ange
kriterierna och villkoren för profileringsbaserade beslut enligt artikel 22.2,

g) utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med led e i denna punkt för att konstatera sådana
personuppgiftsincidenter och fastställa sådant onödigt dröjsmål som avses i artikel 33.1 och 33.2 och för de
särskilda omständigheter under vilka en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde är skyldig att anmäla
personuppgiftsincidenten,
h) utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med led e i denna punkt angående de
omständigheter under vilka en personuppgiftsincident sannolikt kommer att leda till hög risk för rättigheterna och
friheterna för de fysiska personer som avses i artikel 34.1,
i)

utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med led e i denna punkt för att närmare ange
kriterierna och kraven för överföringar av personuppgifter på grundval av bindande företagsbestämmelser som
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden följer samt ytterligare nödvändiga krav för att säkerställa
skyddet för personuppgifter för berörda registrerade enligt artikel 47,

j)

utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med led e i denna punkt för att närmare ange
kriterierna och villkoren för överföring av personuppgifter på grundval av artikel 49.1,

k) utforma riktlinjer för tillsynsmyndigheterna i fråga om tillämpningen av de åtgärder som avses i artikel 58.1, 58.2
och 58.3 och fastställandet av administrativa sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83,
l)

se över den praktiska tillämpningen av de riktlinjer och rekommendationer samt den bästa praxis som avses i
leden e och f,

m) utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med led e i denna punkt för att fastställa
gemensamma förfaranden för fysiska personers rapportering av överträdelser av denna förordning enligt artikel 54.2,
n) främja utarbetandet av uppförandekoder och införandet av certifieringsmekanismer för dataskydd och sigill och
märkningar för dataskydd i enlighet med artiklarna 40 och 42,
o) ackreditera certifieringsorgan och utföra sin periodiska översyn i enlighet med artikel 43 och föra ett offentligt
register över ackrediterade organ i enlighet med artikel 43.6 och över de ackrediterade personuppgiftsansvariga eller
personuppgiftsbiträdena som är etablerade i tredjeländer i enlighet med artikel 42.7,
p) närmare ange de krav som avses i artikel 43.3 i syfte att ackreditera certifieringsorgan enligt artikel 42,
q) avge ett yttrande till kommissionen om de certifieringskrav som avses i artikel 43.8,
r) avge ett yttrande till kommissionen om de symboler som avses i artikel 12.7,
s) avge ett yttrande till kommissionen för bedömningen av adekvat skyddsnivå i ett tredjeland eller en internationell
organisation, inklusive för bedömningen av huruvida ett tredjeland, ett territorium eller en eller flera specificerade
sektorer inom det tredjelandet, eller en internationell organisation inte längre säkerställer en adekvat skyddsnivå; i
detta syfte ska kommissionen lämna all nödvändig dokumentation till styrelsen, inklusive korrespondens med
regeringen i tredjelandet, med avseende på tredjelandet, territoriet eller den specificerade sektorn, eller till
databehandlingssektorn i tredjelandet eller den internationella organisationen,
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avge yttranden om utkast till beslut som läggs fram av tillsynsmyndigheter inom den mekanism för enhetlighet som
avses i artikel 64.1, i ärenden som ingivits i enlighet med artikel 64.2 och anta bindande beslut i enlighet med
artikel 65, inbegripet de fall som avses i artikel 66,

u) främja samarbete och effektivt bilateralt och multilateralt utbyte av bästa praxis och information mellan tillsynsmyn
digheterna,
v) främja gemensamma utbildningsprogram och underlätta personalutbyte mellan tillsynsmyndigheterna och där så är
lämpligt även med tillsynsmyndigheter i tredjeländer eller internationella organisationer,
w) främja utbyte av kunskap och dokumentation om lagstiftning om och praxis för dataskydd med tillsynsmyndigheter
för dataskydd i hela världen.
x) avge yttranden över de uppförandekoder som utarbetas på unionsnivå i enlighet med artikel 40.9, och
y) föra ett offentligt elektroniskt register över tillsynsmyndigheters beslut och domstolars avgöranden i frågor som
hanteras inom mekanismen för enhetlighet.
2.
är.

När kommissionen begär rådgivning från styrelsen får den ange en tidsfrist med hänsyn till hur brådskande ärendet

3.
Styrelsen ska vidarebefordra sina yttranden, riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis till kommissionen och
till den kommitté som avses i artikel 93, samt offentliggöra dem.
4.
När så är lämpligt ska styrelsen samråda med berörda parter och ge dem möjlighet att yttra sig inom rimlig tid.
styrelsen ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 76, offentliggöra resultatet av samrådsförfarandet.

Artikel 71
Rapporter
1.
Styrelsen ska sammanställa en årsrapport om skydd av fysiska personer vid behandling inom unionen och, i
förekommande fall, i tredjeländer och internationella organisationer. Rapporten ska offentliggöras och översändas till
Europaparlamentet, rådet och kommissionen.
2.
Årsrapporten ska också innehålla en översikt över den praktiska tillämpningen av de riktlinjer och rekommen
dationer och den bästa praxis som avses i artikel 70.1 l liksom de bindande beslut som avses i artikel 65.

Artikel 72
Förfarande
1.

Styrelsen ska fatta beslut med enkel majoritet av dess ledamöter, om inte annat anges i denna förordning.

2.
Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning med två tredjedels majoritet av sina ledamöter och fastställa sina
arbetsformer.

Artikel 73
Ordförande
1.

Styrelsen ska med enkel majoritet välja en ordförande och två vice ordförande bland sina ledamöter.

2.

Ordförandens och de vice ordförandenas mandattid ska vara fem år och kunna förnyas en gång.
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Artikel 74
Ordförandens uppgifter
1.

Ordföranden ska ha i uppgift att

a) sammankalla till styrelsens möten och planera dagordningen,
b) meddela beslut som antas av styrelsen i enlighet med artikel 65 till den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda
tillsynsmyndigheterna,
c) se till att styrelsens uppgifter fullgörs i tid, särskilt i fråga om den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.
2.

Fördelningen av uppgifter mellan ordföranden och de vice ordförandena ska fastställas i styrelsens arbetsordning.

Artikel 75
Sekretariatet
1.

Styrelsen ska förfoga över ett sekretariat som ska tillhandahållas av Europeiska datatillsynsmannen.

2.

Sekretariatet ska utföra sina uppgifter enbart under ledning av ordföranden för styrelsen.

3.
Den personal vid Europeiska datatillsynsmannen som utför de uppgifter som styrelsen tilldelas genom denna
förordning ska följa separata rapporteringsvägar från den personal som utför de uppgifter som Europeiska datatill
synsmannen tilldelas.
4.
När så är lämpligt ska styrelsen och Europeiska datatillsynsmannen fastställa och offentliggöra ett samförståndsavtal
för genomförande av denna artikel, som fastställer villkoren för deras samarbete, och som ska tillämpas på den personal
vid Europeiska datatillsynsmannen som utför de uppgifter som styrelsen tilldelas genom denna förordning.
5.

Sekretariatet ska förse styrelsen med analysstöd samt administrativt och logistiskt stöd.

6.

Sekretariatet ska särskilt ansvara för

a) styrelsens löpande arbete,
b) kommunikationen mellan styrelsens ledamöter, dess ordförande och kommissionen,
c) kommunikationen med andra institutioner och med allmänheten,
d) användningen av elektroniska medel för intern och extern kommunikation,
e) översättning av relevant information,
f) förberedelser och uppföljning av styrelsens möten,
g) förberedelse, sammanställning och offentliggörande av yttranden, beslut om lösning av tvister mellan tillsynsmyn
digheter och andra texter som antas av styrelsen.

Artikel 76
Konfidentialitet
1.
Styrelsens överläggningar ska vara konfidentiella i de fall som styrelsen bedömer detta vara nödvändigt, i enlighet
med vad som anges i dess arbetsordning.
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2.
Tillgången till handlingar som skickas till styrelsens ledamöter, till experter eller till företrädare för tredje part ska
regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (1).

KAPITEL VIII

Rättsmedel, ansvar och sanktioner
Artikel 77
Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
1.
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, ska varje registrerad som
anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna förordning ha rätt att lämna
in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats
eller där det påstådda intrånget begicks.
2.
Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med
klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78.

Artikel 78
Rätt till ett effektivt rättsmedel mot tillsynsmyndighetens beslut
1.
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol
ska varje fysisk eller juridisk person ha rätt till ett effektivt rättsmedel mot ett rättsligt bindande beslut rörande dem som
meddelats av en tillsynsmyndighet.
2.
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol,
ska varje registrerad person ha rätt till ett effektivt rättsmedel om den tillsynsmyndighet som är behörig i enlighet med
artiklarna 55 och 56 underlåter att behandla ett klagomål eller att informera den registrerade inom tre månader om hur
det fortskrider med det klagomål som ingetts med stöd av artikel 77 eller vilket beslut som har fattats med anledning av
det.
3.
Talan mot en tillsynsmyndighet ska väckas vid domstolarna i den medlemsstat där tillsynsmyndigheten har sitt
säte.
4.
Om talan väcks mot ett beslut som fattats av en tillsynsmyndighet och som föregicks av ett yttrande från eller
beslut av styrelsen inom ramen för mekanismen för enhetlighet ska tillsynsmyndigheten vidarebefordra detta yttrande
eller beslut till domstolen.

Artikel 79
Rätt till ett effektivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde
1.
Utan att det påverkar tillgängliga administrativa prövningsförfaranden eller prövningsförfaranden utanför domstol,
inbegripet rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77, ska varje registrerad som
anser att hans eller hennes rättigheter enligt denna förordning har åsidosatts som en följd av att hans eller hennes
personuppgifter har behandlats på ett sätt som inte är förenligt med denna förordning ha rätt till ett effektivt rättsmedel.
2.
Talan mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde ska väckas vid domstolarna i den medlemsstat
där den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad. Alternativt får sådan talan väckas vid
domstolarna i den medlemsstat där den registrerade har sin hemvist, såvida inte den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet är en myndighet i en medlemsstat som agerar inom ramen för sin myndighetsutövning.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets,
rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

758

SOU 2017:66

4.5.2016

Bilaga 2

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/81

Artikel 80
Företrädande av registrerade
1.
Den registrerade ska ha rätt att ge ett organ, en organisation eller sammanslutning utan vinstsyfte, som har
inrättats på lämpligt sätt i enlighet med lagen i en medlemsstat, vars stadgeenliga mål är av allmänt intresse och som är
verksam inom området skydd av registrerades rättigheter och friheter när det gäller skyddet av deras personuppgifter,
i uppdrag att lämna in ett klagomål för hans eller hennes räkning, att utöva de rättigheter som avses i artiklarna 77, 78
och 79 för hans eller hennes räkning samt att för hans eller hennes räkning utöva den rätt till ersättning som avses i
artikel 82 om så föreskrivs i medlemsstatens nationella rätt.
2.
Medlemsstaterna får föreskriva att ett organ, en organisation eller en sammanslutning enligt punkt 1 i den här
artikeln, oberoende av en registrerads mandat, har rätt att i den medlemsstaten inge klagomål till den tillsynsmyndighet
som är behörig enligt artikel 77 och utöva de rättigheter som avses i artiklarna 78 och 79 om organet, organisationen
eller sammanslutningen anser att den registrerades rättigheter enligt den här förordningen har kränkts som en följd av
behandlingen.

Artikel 81
Vilandeförklaring av förfaranden
1.
Om en behörig domstol i en medlemsstat har information om att förfaranden som rör samma sakfråga vad gäller
behandling av samma personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträde pågår i en domstol i en annan medlemsstat
ska den kontakta denna domstol i den andra medlemsstaten för att bekräfta förekomsten av sådana förfaranden.
2.
Om förfaranden som rör samma sakfråga vad gäller behandling av samma personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträde pågår i en domstol i en annan medlemstat får alla andra behöriga domstolar än den där
förfarandena först inleddes vilandeförklara förfarandena.
3.
Om dessa förfaranden prövas i första instans får varje domstol, utom den vid vilken förfarandena först inleddes,
också förklara sig obehörig på begäran av en av parterna, om den domstol vid vilken förfarandena först inleddes är
behörig att pröva de berörda förfarandena och dess lagstiftning tillåter förening av dessa.

Artikel 82
Ansvar och rätt till ersättning
1.
Varje person som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av denna förordning ska ha
rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den uppkomna skadan.
2.
Varje personuppgiftsansvarig som medverkat vid behandlingen ska ansvara för skada som orsakats av behandling
som strider mot denna förordning. Ett personuppgiftsbiträde ska ansvara för skada uppkommen till följd av
behandlingen endast om denne inte har fullgjort de skyldigheter i denna förordning som specifikt riktar sig till
personuppgiftsbiträden eller agerat utanför eller i strid med den personuppgiftsansvariges lagenliga anvisningar.
3.
Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska undgå ansvar enligt punkt 2 om den visar att den
inte på något sätt är ansvarig för den händelse som orsakade skadan.
4.
Om mer än en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, eller både en personuppgiftsansvarig och ett
personuppgiftsbiträde, har medverkat vid samma behandling, och om de enligt punkterna 2 och 3 är ansvariga för
eventuell skada som behandlingen orsakat ska varje personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde hållas ansvarig
för hela skadan för att säkerställa att den registrerade får effektiv ersättning.
5.
Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, i enlighet med punkt 4, har betalat full ersättning
för den skada som orsakats ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ha rätt att från de andra
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdena som medverkat vid samma behandling återkräva den del av
ersättningen som motsvarar deras del av ansvaret för skadan i enlighet med de villkor som fastställs i punkt 2.
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6.
Domstolsförfaranden för utövande av rätten till ersättning ska tas upp vid de domstolar som är behöriga enligt den
nationella rätten i den medlemsstat som avses i artikel 79.2.

Artikel 83
Allmänna villkor för påförande av administrativa sanktionsavgifter
1.
Varje tillsynsmyndighet ska säkerställa att påförande av administrativa sanktionsavgifter i enlighet med denna
artikel för sådana överträdelser av denna förordning som avses i punkterna 4, 5 och 6 i varje enskilt fall är effektivt,
proportionellt och avskräckande.
2.
Administrativa sanktionsavgifter ska, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, påföras utöver eller i
stället för de åtgärder som avses i artikel 58.2 a–h och j. Vid beslut om huruvida administrativa sanktionsavgifter ska
påföras och om beloppet för de administrativa sanktionsavgifterna i varje enskilt fall ska vederbörlig hänsyn tas till
följande:
a) Överträdelsens karaktär, svårighetsgrad och varaktighet med beaktande av den aktuella uppgiftsbehandlingens
karaktär, omfattning eller syfte samt antalet berörda registrerade och den skada som de har lidit.
b) Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet.
c) De åtgärder som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har vidtagit för att lindra den skada som
de registrerade har lidit.
d) Graden av ansvar hos den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet med beaktande av de tekniska och
organisatoriska åtgärder som genomförts av dem i enlighet med artiklarna 25 och 32.
e) Eventuella relevanta tidigare överträdelser som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet gjort sig
skyldig till.
f) Graden av samarbete med tillsynsmyndigheten för att komma till rätta med överträdelsen och minska dess potentiella
negativa effekter.
g) De kategorier av personuppgifter som påverkas av överträdelsen.
h) Det sätt på vilket överträdelsen kom till tillsynsmyndighetens kännedom, särskilt huruvida och i vilken omfattning
den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet anmälde överträdelsen.
i) När åtgärder enligt artikel 58.2 tidigare har förordnats mot den berörda personuppgiftsansvarige eller personuppgifts
biträdet vad gäller samma sakfråga, efterlevnad av dessa åtgärder.
j) Tillämpandet av godkända uppförandekoder i enlighet med artikel 40 eller godkända certifieringsmekanismer i
enlighet med artikel 42.
k) Eventuell annan försvårande eller förmildrande faktor som är tillämplig på omständigheterna i fallet, såsom
ekonomisk vinst som görs eller förlust som undviks, direkt eller indirekt, genom överträdelsen.
3.
Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, med avseende på en och samma eller
sammankopplade uppgiftsbehandlingar, uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder flera av bestämmelserna i denna
förordning får den administrativa sanktionsavgiftens totala belopp inte överstiga det belopp som fastställs för den
allvarligaste överträdelsen.
4.
Vid överträdelser av följande bestämmelser ska det i enlighet med punkt 2 påföras administrativa sanktionsavgifter
på upp till 10 000 000 EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 2 % av den totala globala årsomsättningen under
föregående budgetår, beroende på vilket värde som är högst:
a) Personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens skyldigheter enligt artiklarna 8, 11, 25–39, 42 och 43.
b) Certifieringsorganets skyldigheter enligt artiklarna 42 och 43.
c) Övervakningsorganets skyldigheter enligt artikel 41.4.
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5.
Vid överträdelser av följande bestämmelser ska det i enlighet med punkt 2 påföras administrativa sanktionsavgifter
på upp till 20 000 000 EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under
föregående budgetår, beroende på vilket värde som är högst:
a) De grundläggande principerna för behandling, inklusive villkoren för samtycke, enligt artiklarna 5, 6, 7 och 9.
b) Registrerades rättigheter enligt artiklarna 12–22.
c) Överföring av personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation enligt
artiklarna 44–49.
d) Alla skyldigheter som följer av medlemsstaternas lagstiftning som antagits på grundval av kapitel IX.
e) Underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande eller en tillfällig eller permanent begränsning av behandling av
uppgifter eller ett beslut om att avbryta uppgiftsflödena som meddelats av tillsynsmyndigheten i enlighet med
artikel 58.2 eller underlåtelse att ge tillgång till uppgifter i strid med artikel 58.1.
6.
Vid underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande från tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 58.2 ska det i
enlighet med punkt 2 i den här artikeln påföras administrativa sanktionsavgifter på upp till 20 000 000 EUR eller, om
det gäller ett företag, på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, beroende på
vilket värde som är högst:
7.
Utan att det påverkar tillsynsmyndigheternas korrigerande befogenheter enligt artikel 58.2 får varje medlemsstat
fastställa regler för huruvida och i vilken utsträckning administrativa sanktionsavgifter kan påföras offentliga
myndigheter och organ som är inrättade i medlemsstaten.
8.
Tillsynsmyndighetens utövande av sina befogenheter enligt denna artikel ska omfattas av lämpliga rättssäkerhets
garantier i enlighet med unionsrätten och medlemsstaternas nationella rätt, inbegripet effektiva rättsmedel och
rättssäkerhet.
9.
Om det i medlemsstatens rättssystem inte finns några föreskrifter om administrativa sanktionsavgifter får den här
artikeln tillämpas så att förfarandet inleds av den behöriga tillsynsmyndigheten och sanktionsavgifterna sedan utdöms av
behörig nationell domstol, varvid det säkerställs att rättsmedlen är effektiva och har motsvarande verkan som de
administrativa sanktionsavgifter som påförs av tillsynsmyndigheter. De sanktionsavgifter som påförs ska i alla händelser
vara effektiva, proportionella och avskräckande. Dessa medlemsstater ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i
deras lagstiftning som de antar i enlighet med denna punkt senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmål anmäla
eventuell senare ändringslagstiftning eller ändringar som berör dem.

Artikel 84
Sanktioner
1.
Medlemsstaterna ska fastställa regler om andra sanktioner för överträdelser av denna förordning, särskilt för
överträdelser som inte är föremål för administrativa sanktionsavgifter enligt artikel 83, och vidta alla nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
2.
Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i sin lagstiftning som den antar i enlighet med
punkt 1 senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmål anmäla eventuella senare ändringar som berör dem.

KAPITEL IX

Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer
Artikel 85
Behandling och yttrande- och informationsfriheten
1.
Medlemsstaterna ska i lag förena rätten till integritet i enlighet med denna förordning med yttrande- och
informationsfriheten, inbegripet behandling som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller
litterärt skapande.
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2.
Medlemsstaterna ska, för behandling som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller
litterärt skapande, fastställa undantag eller avvikelser från kapitel II (principer), kapitel III (den registrerades rättigheter),
kapitel IV (personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde), kapitel V (överföring av personuppgifter till tredjeländer
eller internationella organisationer), kapitel VI (oberoende tillsynsmyndigheter), kapitel VII (samarbete och enhetlighet)
och kapitel IX (särskilda situationer vid behandling av personuppgifter) om dessa är nödvändiga för att förena rätten till
integritet med yttrande- och informationsfriheten.
3.
Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i sin lagstiftning som den antagit i enlighet med
punkt 2, samt utan dröjsmål anmäla eventuell senare ändringslagstiftning eller ändringar som berör dem.

Artikel 86
Behandling och allmänhetens tillgång till allmänna handlingar
Personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt organ eller ett privat organ för
utförande av en uppgift av allmänt intresse får lämnas ut av myndigheten eller organet i enlighet med den unionsrätt
eller den medlemsstats nationella rätt som myndigheten eller det offentliga organet omfattas av, för att jämka samman
allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar med rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med denna
förordning.

Artikel 87
Behandling av nationella identifikationsnummer
Medlemsstaterna får närmare bestämma på vilka särskilda villkor ett nationellt identifikationsnummer eller något annat
vedertaget sätt för identifiering får behandlas. Ett nationellt identifikationsnummer eller ett annat vedertaget sätt för
identifiering ska i sådana fall endast användas med iakttagande av lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter
och friheter enligt denna förordning.

Artikel 88
Behandling i anställningsförhållanden
1.
Medlemsstaterna får i lag eller i kollektivavtal fastställa mer specifika regler för att säkerställa skyddet av rättigheter
och friheter vid behandling av anställdas personuppgifter i anställningsförhållanden, särskilt när det gäller rekrytering,
genomförande av anställningsavtalet inklusive befrielse från i lag eller kollektivavtal stadgade skyldigheter, ledning,
planering och organisering av arbetet, jämställdhet och mångfald i arbetslivet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt
skydd av arbetsgivarens eller kundens egendom men också när det gäller att såväl kollektivt som individuellt utöva och
komma i åtnjutande av rättigheter och förmåner som är knutna till anställningen samt att avsluta anställningsför
hållandet.
2.
Dessa regler ska innehålla lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades mänskliga värdighet,
berättigade intressen och grundläggande rättigheter, varvid hänsyn särskilt ska tas till insyn i behandlingen, överföring av
personuppgifter inom en koncern eller en grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet samt
övervakningssystem på arbetsplatsen.
3.
Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i sin lagstiftning som den antar i enlighet med
punkt 1 senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmål anmäla eventuella senare ändringar som berör dem.

Artikel 89
Skyddsåtgärder och undantag för behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål
1.
Behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska
ändamål ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med denna förordning för den registrerades rättigheter och
friheter. Skyddsåtgärderna ska säkerställa att tekniska och organisatoriska åtgärder har införts för att se till att särskilt
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principen om uppgiftsminimering iakttas. Dessa åtgärder får inbegripa pseudonymisering, under förutsättning att dessa
ändamål kan uppfyllas på det sättet. När dessa ändamål kan uppfyllas genom vidare behandling av uppgifter som inte
medger eller inte längre medger identifiering av de registrerade ska dessa ändamål uppfyllas på det sättet.
2.
Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål får det
i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt föreskrivas undantag från de rättigheter som avses i artiklarna 15,
16, 18 och 21 med förbehåll för de villkor och skyddsåtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln i den utsträckning
som sådana rättigheter sannolikt kommer att göra det omöjligt eller mycket svårare att uppfylla de särskilda ändamålen,
och sådana undantag krävs för att uppnå dessa ändamål.
3.
Om personuppgifter behandlas för arkivändamål av allmänt intresse får det i unionsrätten eller i medlemsstaternas
nationella rätt föreskrivas om undantag från de rättigheter som avses i artiklarna 15, 16, 18, 19, 20 och 21 med
förbehåll för de villkor och skyddsåtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln i den utsträckning som sådana
rättigheter sannolikt kommer att göra det omöjligt eller mycket svårare att uppfylla de särskilda ändamålen, och sådana
undantag krävs för att uppnå dessa ändamål.
4.
Om behandling enligt punkterna 2 och 3 samtidigt har andra ändamål, ska undantagen endast tillämpas på
behandling för de ändamål som avses i dessa punkter.

Artikel 90
Tystnadsplikt
1.
Medlemsstaterna får anta särskilda bestämmelser för att fastställa tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt
artikel 58.1 e och f gentemot personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som enligt unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som fastställts av behöriga nationella organ omfattas av tystnadsplikt
eller andra motsvarande former av förbud mot att lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt och står i proportion till
vad som behövs för att förena rätten till skydd för personuppgifter och tystnadsplikten. Dessa bestämmelser ska endast
tillämpas med avseende på personuppgifter som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har erhållit
i samband med en verksamhet som omfattas av denna tystnadsplikt.
2.
Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser den har antagit i enlighet med punkt 1 senast
den 25 maj 2018, samt utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dem.

Artikel 91
Befintliga bestämmelser om dataskydd inom kyrkor och religiösa samfund
1.
Om kyrkor och religiösa samfund eller gemenskaper i en medlemsstat vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna
förordning tillämpar övergripande bestämmelser om skyddet av fysiska personer i samband med behandling, får sådana
befintliga bestämmelser fortsätta att tillämpas under förutsättning att de görs förenliga med denna förordning.
2.
Kyrkor och religiösa samfund som tillämpar övergripande bestämmelser i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska
vara föremål för kontroll av en oberoende tillsynsmyndighet som kan vara specifik, förutsatt att den uppfyller de villkor
som fastställs i kapitel VI i denna förordning.

KAPITEL X

Delegerade akter och genomförandeakter
Artikel 92
Utövande av delegeringen
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna
artikel.
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2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12.8 och artikel 43.8 ska ges till kommissionen tills
vidare från och med den 24 maj 2016.
3.
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12.8 och artikel 43.8 får när som helst återkallas av Europapar
lamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i
beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.
En delegerad akt som antas enligt artikel 12.8 och artikel 43.8 ska träda i kraft endast om varken Europapar
lamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då
akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden,
har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 93
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i
förordning (EU) nr 182/2011.
2.

När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011, jämförd med artikel 5 i samma
förordning, tillämpas.

KAPITEL XI

Slutbestämmelser
Artikel 94
Upphävande av direktiv 95/46/EG
1.

Direktiv 95/46/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 25 maj 2018.

2.
Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till denna förordning. Hänvisningar till
arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättades genom
artikel 29 i direktiv 95/46/EG, ska anses som hänvisningar till Europeiska dataskyddsstyrelsen, som inrättas genom
denna förordning.

Artikel 95
Förhållande till direktiv 2002/58/EG
Denna förordning ska inte innebära några ytterligare förpliktelser för fysiska eller juridiska personer som behandlar
personuppgifter inom ramen för tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster i
allmänna kommunikationsnät i unionen, när det gäller områden inom vilka de redan omfattas av särskilda skyldigheter
för samma ändamål i enlighet med direktiv 2002/58/EG.
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Artikel 96
Förhållande till tidigare ingångna avtal
De internationella avtal som rör överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer som
ingicks av medlemsstaterna före den 24 maj 2016 och som är förenliga med unionsrätten i dess lydelse innan detta
datum, ska fortsätta att gälla tills de ändras, ersätts eller återkallas.

Artikel 97
Kommissionsrapporter
1.
Senast den 25 maj 2020 och därefter vart fjärde år ska kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen
och översynen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet.
2.
Inom ramen för de utvärderingar och översyner som avses i punkt 1 ska kommissionen särskilt undersöka hur
följande bestämmelser tillämpas och fungerar:
a) Kapitel V om överföring av personuppgifter till tredjeländer och internationella organisationer, särskilt när det gäller
beslut som antagits enligt artikel 45.3 i den här förordningen och beslut som antagits på grundval av artikel 25.6 i
direktiv 95/46/EG.
b) Kapitel VII om samarbete och enhetlighet.
3.
Med avseende på tillämpningen av punkt 1 får kommissionen begära information från medlemsstaterna och till
synsmyndigheterna.
4.
Kommissionen ska när den utför de utvärderingar och översyner som avses i punkterna 1 och 2 ta hänsyn till
ståndpunkter och slutsatser från Europaparlamentet, rådet och andra relevanta organ och källor.
5.
Kommissionen ska om nödvändigt överlämna lämpliga förslag om ändring av denna förordning, med särskild
hänsyn till informationsteknikens utveckling och mot bakgrund av tendenserna inom informationssamhället.

Artikel 98
Översyn av andra unionsrättsakter om dataskydd
Kommissionen ska, om så är lämpligt, lägga fram lagstiftningsförslag i syfte att ändra andra unionsrättsakter om skydd
av personuppgifter, för att säkerställa ett enhetligt och konsekvent skydd för fysiska personer med avseende på
behandling. Detta gäller i synnerhet bestämmelserna om skyddet för fysiska personer i samband med behandling som
utförs av unionens institutioner, organ och byråer samt om det fria flödet av sådana uppgifter.

Artikel 99
Ikraftträdande och tillämpning
1.
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
2.

Den ska tillämpas från och med den 25 maj 2018.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 april 2016.
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Statens offentliga utredningar 2017
Kronologisk förteckning

1. För Sveriges landsbygder
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. N.

20. Tillträde för nybörjare – ett öppnare
och enklare system för tillträde till
högskoleutbildning. U.

2. Kraftsamling för framtidens energi. M.

21. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för
vård och omsorg om äldre personer.
Del 1 och 2. S.

3. Karens för statsråd och statssekreterare.
Fi.
4. För en god och jämlik hälsa.
En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket. S.

22. Från värdekedja till värdecykel – så får
Sverige en mer cirkulär ekonomi. M.

5. Svensk social trygghet i en
globaliserad värld. Del 1 och 2. S.

24. Ett arbetsliv i förändring – hur
påverkas ansvaret för arbetsmiljön? A.

6. Se barnet! Ju.

25. Samlad kunskap – stärkt
handläggning. S.

7. Straffprocessens ramar och
domstolens beslutsunderlag
i brottmål – en bättre hantering av
stora mål. Ju.
8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017.
Kärnavfallet – en fråga i ständig
förändring. M.
9. Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. U.
10. Ny ordning för att främja god sed
och hantera oredlighet i forskning. U.
11. Vägskatt. Volym 1 och 2. Fi.
12. Att ta emot människor på flykt.
Sverige hösten 2015. Ju.
13. Finansiering av infrastruktur med
privat kapital? Fi.
14. Migrationsärenden
vid utlandsmyndigheterna. Ju.
15. Kvalitet och säkerhet
på apoteksmarknaden. S.
16. Sverige i Afghanistan 2002–2014. UD.
17.		Om oskuldspresumtionen och rätten att
närvara vid rättegången. Genomförande
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Ju.

23. digitalforvaltning.nu. Fi.

26. Delningsekonomi. På användarnas
villkor. Fi.
27. Vissa frågor inom fastighets- och
stämpelskatteområdet. Fi.
28. Ett nationellt centrum för kunskap
om och utvärdering av arbetsmiljö. A.
29. Brottsdatalag. Ju
30. En omreglerad spelmarknad.
Del 1 och 2. Fi.
31. Stärkt konsumentskydd
på bostadsrättsmarknaden. Ju.
32. Substitution i Centrum
– stärkt konkurrenskraft med
kemikaliesmarta lösningar. M.
33. Stärkt ställning för hyresgäster. Ju.
34. Ekologisk kompensation – Åtgärder
för att motverka nettoförluster av
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av
markexploatering tillgodoses. M.
35. Samling för skolan. Nationell strategi
för kunskap och likvärdighet. U.

18. En nationell strategi för validering. U.

36. Informationssäkerhet för samhälls
viktiga och digitala tjänster. Ju.

19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen
mot fördjupad lokal samverkan
för unga arbetslösa. A.

37. Kvalificerad välfärdsbrottslighet
– förebygga, förhindra, upptäcka och
beivra. Ju.

38. Kvalitet i välfärden – bättre
upphandling och uppföljning. Fi.

60. Nästa steg? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik. Ku.

39. Ny dataskyddslag. Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskydds
förordning. Ju.

61. Villkorlig frigivning – förstärkta
åtgärder mot återfall i brott. Ju.

40. För dig och för alla. S.
41. Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. Ju.
42. Vem har ansvaret? M.
43. På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet
och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. S.
44. Entreprenad, fjärrundervisning
och distansundervisning. U.
45. Ny lag om företagshemligheter. Ju.
46. Stärkt ordning och säkerhet i domstol.
Ju.
47. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik
hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete
för en god och jämlik hälsa. S.
48. Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Förutsättningar för en lärande hälsooch sjukvård. S.
49. EU:s dataskyddsförordning
och utbildningsområdet. U.
50. Personuppgiftsbehandling
för forskningsändamål. U.
51. Utbildning, undervisning och ledning
– reformvård till stöd för en bättre
skola. U.
52. Så stärker vi den personliga
integriteten. Ju.
53. God och nära vård. En gemensam
färdplan och målbild. S.
54. Fler nyanlända elever ska uppnå
behörighet till gymnasiet. U.
55. En ny kamerabevakningslag. Ju.
56. Jakten på den perfekta ersättnings
modellen. Vad händer med med
arbetarnas handlingsutrymme? Fi.
57. Lag om flygpassageraruppgifter
i brottsbekämpningen. Ju.
58. Amerikansk inresekontroll vid utresa
från Sverige – så kan avtalen genomföras. Ju.
59. Reglering av alkoglass m.fl. produkter.
S.

62. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s
Fud-program 2016. M.
63. Miljötillsyn och sanktioner
– en tillsyn präglad av ansvar, respekt
och enkelhet. M.
64. Detaljplanekravet. N.
65. Hyran vid nyproduktion
– en utvärdering och utveckling av
modellen med presumtionshyra. Ju.
66. Dataskydd inom Socialdepartementets
verksamhetsområde – en anpassning
till EU:s dataskyddsförordning. S.

Statens offentliga utredningar 2017
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet
Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen
mot fördjupad lokal samverkan
för unga arbetslösa. [19]
Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas
ansvaret för arbetsmiljön? [24]
Ett nationellt centrum för kunskap om
och utvärdering av arbetsmiljö. [28]
Finansdepartementet
Karens för statsråd och statssekreterare. [3]
Vägskatt. Volym 1 och 2. [11]
Finansiering av infrastruktur med
privat kapital? [13]

Stärkt konsumentskydd
på bostadsrättsmarknaden. [31]
Stärkt ställning för hyresgäster. [33]
Informationssäkerhet för samhällsviktiga
och digitala tjänster. [36]
Kvalificerad välfärdsbrottslighet
– förebygga, förhindra, upptäcka och
beivra. [37]
Ny dataskyddslag. Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskydds
förordning. [39]
Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. [41]
Ny lag om företagshemligheter. [45]

digitalforvaltning.nu. [23]

Stärkt ordning och säkerhet i domstol. [46]

Delningsekonomi. På användarnas villkor.
[26]

Så stärker vi den personliga integriteten. [52]
En ny kamerabevakningslag. [55]

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. [27]

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. [57]

En omreglerad spelmarknad. Del 1 och 2.
[30]

Amerikansk inresekontroll vid utresa från
Sverige – så kan avtalen genomföras. [58]

Kvalitet i välfärden – bättre
upphandling och uppföljning. [38]

Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder
mot återfall i brott. [61]

Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Vad händer med medarbetarnas
handlingsutrymme? [56]

Hyran vid nyproduktion
– en utvärdering och utveckling av
modellen med presumtionshyra. [65]

Justitiedepartementet

Kulturdepartementet

Se barnet! [6]

Nästa steg? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik. [60]

Straffprocessens ramar och domstolens
beslutsunderlag i brottmål
– en bättre hantering av stora mål. [7]
Att ta emot människor på flykt.
Sverige hösten 2015. [12]
Migrationsärenden
vid utlandsmyndigheterna.[14]
Om oskuldspresumtionen och rätten att
närvara vid rättegången. Genomförande
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. [17]
Brottsdatalag. [29]

Miljö- och energidepartementet
Kraftsamling för framtidens energi. [2]
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017.
Kärnavfallet – en fråga i ständig
förändring. [8]
Från värdekedja till värdecykel – så får
Sverige en mer cirkulär ekonomi. [22]

Substitution i Centrum
– stärkt konkurrenskraft med
kemikaliesmarta lösningar. [32]
Ekologisk kompensation – Åtgärder för att
motverka nettoförluster av biologisk
mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering
tillgodoses. [34]
Vem har ansvaret? [42]
Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s
Fud-program 2016. [62]
Miljötillsyn och sanktioner
– en tillsyn präglad av ansvar, respekt
och enkelhet. [63]
Näringsdepartementet
För Sveriges landsbygder
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. [1]

Dataskydd inom Socialdepartementets
verksamhetsområde – en anpassning
till EU:s dataskyddsförordning. [66]
Utbildningsdepartementet
Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. [9]
Ny ordning för att främja god sed
och hantera oredlighet i forskning. [10]
En nationell strategi för validering [18]
Tillträde för nybörjare – ett öppnare och
enklare system för tillträde till hög
skoleutbildning. [20]
Samling för skolan.
Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet. [35]
Entreprenad, fjärrundervisning
och distansundervisning. [44]

Detaljplanekravet. [64]

EU:s dataskyddsförordning och
utbildningsområdet. [49]

Socialdepartementet

Personuppgiftsbehandling
för forskningsändamål.[50]

För en god och jämlik hälsa.
En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket. [4]

Utbildning, undervisning och ledning
– reformvård till stöd för en bättre
skola. [51]

Svensk social trygghet i en globaliserad
värld. Del 1 och 2.[5]

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet
till gymnasiet. [54]

Kvalitet och säkerhet
på apoteksmarknaden. [15]

Utrikesdepartementet

Läs mig! Nationell kvalitetsplan
för vård och omsorg om äldre personer.
Del 1 och 2. [21]
Samlad kunskap – stärkt handläggning. [25]
För dig och för alla. [40]
På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen.
[43]
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.
Förslag för ett långsiktigt arbete för en
god och jämlik hälsa. [47]
Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Förutsättningar för en lärande hälsooch sjukvård. [48]
God och nära vård. En gemensam färdplan
och målbild. [53]
Reglering av alkoglass m.fl. produkter. [59]

Sverige i Afghanistan 2002–2014. [16]

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 176

Byggnation bårhus och obduktion
Diarienummer: RJL 2017/2399
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
1. Godkänna om- och nybyggnad av bårhus till en kostnad på
maximalt 17 000 000 kronor.
2. Godkänna inköp av utrustning i samband med flytt och
byggnation för sammanlagt 2 200 000 kronor.
Sammanfattning
Antalet platser för avlidna i bårhuset på Länssjukhuset Ryhov
behöver utökas. I planeringen av om- och nybyggnad av bårhuset
har även framkommit att det finns samordningsvinster med att
samlokalisera obduktionsverksamheten med bårhuset. Om- och
nybyggnad av bårhus på Länssjukhuset Ryhov med
samlokalisering av obduktionsverksamheten föreslås genomföras
till en kostnad om 17 000 000 kronor, till detta kommer utrustning
till en kostnad om 2 200 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-09-19
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
1:e vice ordförande
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UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-10-03, kl 09:00-13:45
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Regionledningskontoret
Avsändare
Regionstyrelsen

Om- och nybyggnad av Bårhus Ryhov
samt flytt av obduktionsverksamhet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner om- och nybyggnad av bårhus till en kostnad på maximalt
17 000 000 kronor.
2. Godkänner inköp av utrustning i samband med flytt och byggnation för
sammanlagt 2 200 000 kronor.

Sammanfattning
Antalet platser för avlidna i bårhuset på Länssjukhuset Ryhov behöver utökas. I
planeringen av om- och nybyggnad av bårhuset har även framkommit att det finns
samordningsvinster med att samlokalisera obduktionsverksamheten med bårhuset.
Om- och nybyggnad av bårhus på Länssjukhuset Ryhov med samlokalisering av
obduktionsverksamheten föreslås genomföras till en kostnad om 17 000 000
kronor, till detta kommer utrustning till en kostnad om 2 200 000 kronor.

Information i ärendet
Bårhuset har under en längre tid haft för få platser för avlidna, både vad gäller
antalet platser i kyl- och frysar samt antal platser i det rum där de avlidna är
kistlagda. Väntetid till begravning har blivit längre och en ökning av platsantalet i
bårhuset är nödvändigt för att klara framtida behov.
I samband med diskussioner kring om- och nybyggnad av bårhuset har frågan om
samlokalisering av obduktion och bårhus lyfts. Orsaken är dels att det finns behov
att utnyttja de lokaler som obduktion har idag till annan verksamhet, dels att det
finns samordningsvinster genom samutnyttjande av lokaler. I övriga
landsting/regioner är dessa två verksamheter samlokaliserade. Personalen i båda
verksamheterna ser vinster med att arbeta i gemensamma lokaler. Det finns
möjlighet att arbeta effektivare när det gäller till exempel förflyttning av avlidna
mellan obduktion och bårhus, ett annat exempel är att bårhusets personal kan
använda obduktionssalen för kistläggning när rummet för kistläggning är upptaget
av anhöriga som själva tvättar sina anhöriga.
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Omklädningsrum och personalrum blir också gemensamma. I och med
samlokaliseringen kan obduktion lämna sina lokaler inne på sjukhuset till annan
verksamhet.
Verksamhetens bedömning av byggnationen:
Bilaga till ärende kring om- och nybyggnad av bårhus,
Ryhov – DNR 2017/2399
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för
kunden/patienten?

0

Innebär investeringen förbättrad kvalité för
kunden/patienten?

0

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller
patientsäkerhet?

2

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

0

Innebär investeringen möjlighet att förbättra
vårdproduktionen?

0

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta
behandlingstider?

0

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

2

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

2

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

3

Utebliven risk för överbeläggning

5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Ingen påverkan

Servicekostnader för städ:

Ökar

IT-kostnader:

Ingen påverkan

Möbler:

Ökar vid flytt

Media (El, värme):

Ökar

Underhåll (fastighetsrelaterat):

Ingen påverkan

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ingen påverkan

Energianvändning:

Ökar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Ingen påverkan

Transporter:

Ingen påverkan
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Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Ingen påverkan

Finansiering
Investeringsutgiften avseende om- och nybyggnaden finns som specificerat objekt
i beslutad budget 2017. Tillhörande behov av inventarier och utrustning på
2 200 000 kronor finns inte med bland de specificerade objekten i budget 2017.
För att säkra målet om egenfinansiering över tid måste hänsyn tas till detta i
kommande investeringsplanering.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-19



Ritning

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
Verksamhetsstöd och Service – Regionfastigheter
Verksamhetsstöd och Service – Vårdnära Service
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik - Obduktion
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 177

Begäran om yttrande till JO angående
kontantbetalning
Diarienummer: RJL 2017/2526
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Justitieombudsmannen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Justitieombudsmannen anmodats
yttra sig över anmälan rörande kontant betalning av vårdavgifter.
I föreliggande yttrande vidhåller Region Jönköpings län att den
organisation för att ta emot kontant betalning som finns är
tillräcklig för att uppfylla kravet att sedlar och mynt inte
kan vägras som betalningsmedel. Informationen om vilka
möjligheter till kontant betalning som finns har gjorts tydligare.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-09-25
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar på ett tillägg om att Riksbankslagen bör ses
över, samt att i yttrandet även lägga till att vi frigjort resurser för
vårdverksamhet genom att inte ha kontantbetalning direkt i
verksamheten.
Sibylla Jämting återkommer vid styrelsens sammanträde, avstår
från ställningstagande idag.
Carina Ödebrink föreslår att frågan om kontantbetalning, efter
behandling i styrelsen, skickas till Länspensionärsrådet samt
Länsrådet för funktionsnedsättning för information.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
1:e vice ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Yttrande till Justitieombudsmannen
angående anmälan
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner föreliggande yttrande som svar till Justitieombudsmannen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Justitieombudsmannen anmodats yttra sig över
anmälan rörande kontant betalning av vårdavgifter. I föreliggande yttrande
vidhåller Region Jönköpings län att den organisation för att ta emot kontant
betalning som finns är tillräcklig för att uppfylla kravet att sedlar och mynt inte
kan vägras som betalningsmedel. Informationen om vilka möjligheter till kontant
betalning som finns har gjorts tydligare.

Information i ärendet
Region Jönköpings län har av Justitieombudsmannen anmodats yttra sig över
anmälan rörande kontant betalning av vårdavgifter. Anmälaren skriver att JO ska
tvinga Region Jönköpings län besluta om att alla vårdinrättningar ska ta emot
kontant betalning samt att Region Jönköpings län ska anpassa informationen om
betalningssätt utifrån detta.
Bakgrunden är en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen från september 2015 som
klarlade att ett landsting inte kan vägra ta emot kontant betalning av
patientavgifter. Lagrummet som åberopas är 5 kap. 1 § andra stycket
riksbankslagen, som säger att sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är
lagliga betalningsmedel.
I föreliggande yttrande vidhåller Region Jönköpings län att den organisation för
att ta emot kontant betalning som finns är tillräcklig för att uppfylla kravet att
sedlar och mynt inte kan vägras som betalningsmedel. Region Jönköpings län har
ingen annan uppfattning än att vi som organisation måste ta emot kontanter men
skyldigheten kan inte vara så långtgående som ”alla vårdinrättningar”. De platser
där kontanter tas emot har en god geografisk spridning i länet.
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I yttrandet beskrivs att informationen om möjligheten till kontant betalning inom
hälso- och sjukvård samt tandvård i Region Jönköpings län har förtydligats.

Beslutsunderlag




Missiv daterat 2017-09-25
Yttrande daterat 2017-10-24
Begäran om yttrande från JO daterat 2017-09-07

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

YTTRANDE
2017-10-24
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Justitieombudsmannen

Yttrande till JO angående kontant betalning i
vården
Regionstyrelsen i Region Jönköpings län har av Justitieombudsmannen
anmodats att yttra sig över vad som framförs i Bengt Lindmans anmälan till JO.
Region Jönköpings län lämnar följande yttrande.

Yttrande över anmälan
Anmälaren framför tre punkter, Regionstyrelsen yttrar sig över dessa enligt nedan.

1. Alla vårdinrättningars absoluta skyldighet att acceptera
kontant betalning
Dåvarande Landstingsstyrelsen fattade den 23 augusti 2011 beslut om att från och
med november 2011 starta införandet av kontantfri betalning av vårdavgifter med
mera. Höga kostnader för uppräkning och transport av kontanterna,
säkerhetsfrågan för medarbetarna samt miljöeffekter av transporterna var de skäl
som låg till grund för beslutet att minska antalet kontantkassor.
Beslutet innebar att Region Jönköpings län som organisation fortfarande skulle ta
emot kontanter, men inte på lika många platser. I utredningen inför beslutet
gjordes en kartläggning över befintliga kassor samt en bedömning av antalet som
skulle finnas kvar. Kartläggningen visade att det inom verksamheten fanns cirka
170 kassor som hanterade kontant betalning i varierande omfattning.
Trots det stora antalet kontantkassor som fanns innan förändringen kan
konstateras att Region Jönköpings län aldrig haft möjlighet att ta emot kontant
betalning på alla vårdinrättningar, vilket anmälaren menar är ett lagkrav. Ett
exempel är sluten vård som alltid fakturerats till patienten. I de fall patienten har
önskat betala fakturan med kontanta medel har man kunnat vända sig till
respektive sjukhus ekonomiavdelnings kassa. Detta har aldrig ifrågasatts varken
av patienter eller prövats mot någon lag. I Hälso- och sjukvårdslagens respektive
Tandvårdslagens paragrafer som behandlar avgifter finns ingenting om
betalningssätt.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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Region Jönköpings län har inte utifrån Högsta förvaltningsdomstolens dom från
10 september 2015 gjort tolkningen att domen medför att alla vårdinrättningar har
en absolut skyldighet att ta emot kontant betalning. Region Jönköpings län har
ingen annan uppfattning än att vi som organisation måste ta emot kontanter men
skyldigheten kan inte vara så långtgående som ”alla vårdinrättningar”. De platser
där kontanter tas emot har en god geografisk spridning i länet.

2. Tydligt informera allmänhet och patienter om att det är
patienten som väljer betalningssätt – kontant, med kort
eller mot faktura
Den officiella information som Region Jönköpings län kring betalningsformer
utgår från den text som finns på www.1177.se. För att tydligare informera om att
det finns möjlighet till kontant betalning inom hälso- och sjukvård samt tandvård i
Region Jönköpings län och för att det inte ska uppfattas som ett krav att betala
med kort eller mot faktura har den skriftliga informationen ändrats till
nedanstående.
Betalning

Vi ser gärna att du betalar med kort för ditt besök vid Region Jönköpings läns
vårdmottagningar och tandvårdskliniker. Om du inte betalar med kort får du en
faktura med posten som du har 30 dagar på dig att betala. Region Jönköpings län
tar inte ut någon extra avgift för fakturan.
Det finns möjlighet till kontant betalning vid varje sjukhus ekonomiavdelning samt
på Folktandvårdens kansli.
Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har
avtal med Region Jönköpings län kan ha andra regler.
Information på kallelser och andra informationsskrifter kommer att ses över för att
spegla ovanstående information.

YTTRANDE
2017-10-24
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3. Tydligt informera att vårdsekretessen gäller endast vid
kontant betalning
Region Jönköpings län bedömer att den sekretess enligt Offentlighets- och
sekretesslagen 25 kap. gäller oavsett betalningssätt.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 179

Hyresavtal med Nässjö kommun avseende hus
05 Nässjö Vårdcentrum
Diarienummer: RJL 2017/2631
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 godkänna tilläggsavtal till hyresavtal med Nässjö kommun
avseende hus 05 Nässjö Vårdcentrum.
Sammanfattning
Nässjö kommun hyr sedan 2016 lokaler för förskola och
förskolans administration i Nässjö Vårdcentrum. I hus 05 finns
lediga lokaler och Nässjö kommun önskar hyra ytterligare ytor.
Tilläggsavtal har upprättats för de tillkommande lokalerna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-09-21
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
1:e vice ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-21
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RJL 2017/2631

Regionledningskontoret
Avsändare
Regionstyrelsen

Hyresavtal med Nässjö kommun
avseende hus 05 Nässjö Vårdcentrum
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner tilläggsavtal till hyresavtal med Nässjö kommun avseende
hus 05 Nässjö Vårdcentrum.

Sammanfattning
Nässjö kommun hyr sedan 2016 lokaler för förskola och förskolans administration
i Nässjö Vårdcentrum. I hus 05 finns lediga lokaler och Nässjö kommun önskar
hyra ytterligare ytor. Tilläggsavtal har upprättats för de tillkommande lokalerna.

Information i ärendet
Nässjö kommun hyr sedan 2016-01-01 lokaler för förskola och förskolans
administration i hus 05 vid Nässjö Vårdcentrum. Nässjö kommun har behov av
mer förskolelokaler och större administrationslokaler vilket kan tillgodoses i hus
05. Nässjö kommuns önskemål om att hyra ytterligare ytor i hus 05 har beskrivits
tidigare i ärendet om ombyggnation av hus 05 där rehabiliteringsverksamheten
samlades på ett plan och minskade sina ytor (RF 2017-04-04 § 41).
Två tilläggsavtal har upprättats med samma villkor som i ursprungsavtalet. I
ursprungsavtalet hyr Nässjö kommun 1 120 kvadratmeter, i tilläggsavtal nummer
ett tillkommer 333 kvadratmeter och i tilläggsavtal nummer två tillkommer 769
kvadratmeter. Enligt avtalen betalar Nässjö kommun alla anpassningar av
lokalerna som behövs för verksamheten som ska bedrivas av dem.

Beslutsunderlag
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Tilläggsavtal 1 och 2 mellan Region Jönköpings län och Nässjö kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-21

Beslutet skickas till
Regionfastigheter
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

2(2)

RJL 2017/2631

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

2017-10-10, kl 16:00-18:20

Plats:

Konferensrum Engagera, Science Park, Jönköping

§ 94

Rapport från Nämnden för folkhälsa och
sjukvård
Diarienummer: RJL2017/2808
Beslut
Nämnden beslutar
1. Rapporten ska beredas i presidiet och kompletteras med
konkreta åtgärder med hänvisning till delårsrapport tertial
2 2017.
2. Beslut ska tas i nämnden vid sammanträdet i november.
3. Sjukvårdsdirektören för kirurgisk vård kallas till nämnden
för att redogöra för hur kirurgisk vård ska komma tillrätta
med det ekonomiska underskottet.
Sammanfattning
Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och
verksamhetsplan beslöt Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga
nämnder till kommande styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle
ge en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner
samt ekonomisk redovisning.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-03



Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-08-22

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden föreslår att rapporten ska beredas i presidiet och
kompletteras med konkreta åtgärder med hänvisning till
delårsrapport tertial 2 2017.
Beslut ska tas i nämnden vid sammanträdet i november.
Sjukvårdsdirektören för kirurgisk vård kallas till nämnden för att
redogöra för hur kirurgisk vård ska komma tillrätta med det
ekonomiska underskottet.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

2017-10-10, kl 16:00-18:20

Marcus Eskdahl yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till
Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Jimmy Ekström

Sibylla Jämting

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 89-101
Tid:

2017-10-10 kl. 13.00-16.30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§99

Rapport från Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö
Diarienummer: RJL 2017/2812
Beslut
Nämnden
 Överlämnar skriftlig redovisning med underlag och
handlingsplan till Regionstyrelsen.
Sammanfattning
Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och
verksamhetsplan beslöt Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga
nämnder till kommande styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle
ge en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner
samt ekonomisk redovisning.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jeanette Söderström (S) vill få följande antecknat i protokollet:
”Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har haft
andra lösningar i budgetförslagen inför 2017 .”
Beslutsunderlag
 Rapport från Nämnden för trafik infrastruktur och miljö
2017-10-03
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-08-22
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 89-101
Tid:

2017-10-10 kl. 13.00-16.30

Justeras

Rune Backlund
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Irene Oskarsson

2017-10-03
Region Jönköpings län
Regionstyrelsen

Rapport från Nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö
Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och verksamhetsplan beslöt
Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga nämnder till kommande
styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle ge en skriftlig redovisning med
underlag och handlingsplaner samt ekonomisk redovisning.

Beskrivning av aktuella avvikelser
Resandet i den allmänna trafiken har ökat med 1,4 procent (exkl skolkort) under
andra tertialet jämfört med föregående år. Målsättningen att öka med 3,5 % nås
inte, men jämförelsen görs med en väldigt hög nivå eftersom resandet förra året
ökade kraftigt. Resandet är nu också mycket högre än den långsiktiga
målsättningen enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Antalet serviceresor har ökat de senaste åren och jämfört med förra året är
ökningen 3,1 procent. Både färdtjänst- och sjukresor ökar, men färdtjänstresorna
ökar mest.
Det ekonomiska resultatet överskrider budget med totalt ca 26,5 mnkr efter andra
tertialet. Underskott återfinns på biljettintäktssidan, men främst på kostnadssidan
där ersättningstrafiken för Krösatågen är den enskilt största minusposten. Andra
poster är en hög indexutveckling på diesel, höga kostnader för förstärkningstrafik
samt ökade kostnader inom Västtågen. Inom serviceresor är det negativa
avvikelser på trafikkostnaderna pga många resor. Delvis uppvägs underskottet av
kvalitetsviten från entreprenörer.
Pga ny metod och omformulerade frågor i Kollektivtrafikbarometern finns ej
mätetal framme avseende kundnöjdhetsindex så att det går att göra relevanta
jämförelser mot våra målsättningar. Avstämning ska göras med Svensk
Kollektivtrafik (som ansvarar för undersökningen) om hur vi kan komma tillrätta
med det.

2017-10-03

Av de mätetal som har mätts uppnås huvuddelen antingen helt eller delvis.
Av de mål som inte nås är tre relaterade till det ekonomiska underskottet och det
fjärde är sjukfrånvaron som är något högre än förra året, men den är fortfarande på
en relativt låg nivå.

Pågående och planerade åtgärder
Ökat resande:
Årets stora satsning är utökningen av stadstrafiken i Värnamo från och med
september. Effekten av satsningen kommer att redovisas i kommande
månadsrapporter.
Ekonomi:
Skattefinansieringen i den allmänna trafiken är 66 % vilket är 6 % högre än målet.
Skattefinansieringen är högre under sommarmånaderna och bedöms sjunka något
under hösten.
Det finansiella resultatet uppgår till -26,5 mnkr, varav den allmänna trafiken och
gemensamt står för -23,7 mnkr och serviceresor för -2,8 mnkr.
-Under innevarande år har vi skjutit på planerade utökningar.
-Vissa kvälls- och helgturer drogs in i augusti.
-Linjer som i princip är rena skolskjutslinjer läggs ner alt. körs på uppdrag av
kommunerna efter årsskiftet.
-Eventuellt ytterligare neddragningar av sommartrafik 2018.
-Eventuellt utglesning av vissa turer som ej är i pendlingsläge, tidigast from
tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Översyn av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss.
-Översyn av sträckor med låg beläggning.
-Höjning av biljettpriserna med mer än index inför 2018.

Prognos för 2017
Årsprognosen beräknas till -32,7 mnkr.
I prognosen räknar vi med underskott på biljettintäkterna pga. lägre resande än
budgeterat samt underskott inom Krösatågen pga. höga kostnader för
ersättningstrafik. Kostnaderna för ersättningstrafik kommer dock inte att fortsätta
på samma nivå efter att tågtrafiken på sträckan Nässjö-Eksjö ställts in tom dec
pga. fordonsbrist. De inställda tågen ersätts inte med buss.
Det räknas fortsatt med att tidigare underskott som uppstått under året kvarstår,
bla indexregleringar och regleringar från 2016 samt högre kostnader bla inom
Västtågen.
Högt resande inom Serviceresor gör att vi räknar med ett underskott även här.
Bilaga: Delårsrapport augusti 2017 (Länstrafiken)

2017-10-03

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö

Elisabet Eriksson
T.f Regional Utvecklingsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 107-121
Tid:

2017-10-11 kl.13.00–15.55

Plats:

Regionens hus, sal A

§119

Rapport från Nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2017/2811
Beslut
Nämnden
 Överlämnar skriftlig redovisning med underlag och
handlingsplan till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och
verksamhetsplan beslöt Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga
nämnder till kommande styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle
ge en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner
samt ekonomisk redovisning.
Beslutsunderlag
 Rapport från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2017-10-03
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-08-22
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
ordförande

Monica Samuelsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 107-121
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-10-11 kl.13.00–15.55

2017-10-03
Region Jönköpings län
Regionstyrelsen

Rapport från nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och verksamhetsplan beslöt
Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga nämnder till kommande
styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle ge en skriftlig redovisning med
underlag och handlingsplaner samt ekonomisk redovisning.

Beskrivning av aktuella avvikelser
Den negativa avvikelsen gäller Smålands musik och teater.
Orsaken är minskade biljettintäkter på några av vårens produktioner samt ökade
produktionskostnader som stor del beror på artisters boende.
Publikssiffrorna når inte heller upp till förväntad nivå. Orsaken är till stor del
samma som ovan.

Pågående och planerade åtgärder
Åtgärdsplan för Smålands musik och teater:
 Begreppet ”tom scen”, som innebär att scenen frigörs under spelfria kvällar
för konferensverksamhet är infört, vilket förväntas öka intäkterna
 Fördröjd tillsättning av vakanser
 Skapa merförsäljning i form av paket, program mm
 Sälja dekor till andra teatrar
 Anpassa biljettpriserna på produktioner med stor efterfrågan.
Ovanstående åtgärder finns till största delen redan medräknade i redovisad
prognos

2017-10-03

Prognos för 2017
Verksamhetsområdet Utbildning- och kultur har totalt en ekonomi i balans
Senaste prognos visar en positiv budgetavvikelse på 2,4 mnkr.
Det är främst folkhögskoleverksamheten, som på grund av ökade statliga
satsningar avseende extraveckor och etableringskurs, ökat antal elever kraftigt.
Skolorna har klarat utökningen till stor del inom befintlig bemanning.
Prognostiserat överskott 3,5 mnkr.
För kulturverksamheterna prognostiseras ett mindre underskott på 1,1 mnkr.
Musik-och teaterverksamhetens resultat beräknas uppgå till -1,6 mnkr.
Totalt antal publik prognostiseras till 90 000 besökare. Målet är 100 000 besökare.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Olsson
Ordförande nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet

Elisabet Eriksson
T.f Regional utvecklingsdirektör
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Uppföljning av statliga
flyktingmedel
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Projektledare
Margareta Strindhall
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Årtal: 2017

Författare:
Projektledare Margareta Strindhall HSA Regionledningskontoret
Projektkoordinator Peter Nilsson HSA Regionledningskontoret

Styrgrupp:
Regiondirektör Agneta Jansmyr Regionledningskontoret
Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig Regionledningskontoret
Regional utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts Regionledningskontoret

Sammanfattning:
Under verksamhetsåret 2015 erhöll region Jönköpings län s.k. statliga flyktingmedel
motsvarande 59 miljoner mot bakgrund av den stora flyktingströmmen hösten 2015. Medlen
har fördelats utifrån regionstyrelsens inriktningsbeslut (RJL 2016/88) med syfte och mål för
att förbättra integration och omhändertagande av asylsökande nyanlända inom regionens
samtliga delar.
Fördelningen av medlen till verksamheten har omfattat följande tre områden: Hälso- och
sjukvård, regional utveckling och länstrafiken.
För sjukvården har medlen i huvudsak använts till kostnader som inte täckts av ordinarie
budget för de åtaganden som regionen har för sjukvårdsinsatser samt för ändrade arbetssätt.
Inom område regional utveckling har medel använts till regionens folkhögskolor och
kulturinsatser för nyanlända. För Länstrafiken har medlen i första hand använts till att förtäta
redan befintliga turlinjer inom de geografiskas områden där nyanlända har haft sina boenden.
Av de 57 beviljade projekt bedöms att samtliga har uppfyllt kraven enligt uppföljningsmallen.
Vissa projekt avslutas först senhösten 2017 och berörda projektansvariga har tidigare lämnat
in en lägesrapport för bedömning huruvida mål och syfte förväntas uppfyllas vid projekts
utgång.
Fortsatta utmaningar för regionens hälso- och sjukvård och integrationsarbete de kommande
åren bedöms finnas inom flera områden enligt följande:
Samverkan och samarbete mellan region och kommun för att främja och stärka en positiv
hälsoutveckling. Stöd för ensamkommande barn i vården, skolan, och hemmet samt
bedömning av vård som inte kan anstå. Möta vårdbehovet av psykisk ohälsa inom psykiatrin
och primärvård samt kompetensutveckling inom flyktingrelaterad stress, trauma, och
krisbehandling. Jämställd och jämlik vård oavsett etnicitet samt beakta kvinnors särskilda
hälsobehov.
Integrationsarbetet bedöms behöva fortsatta insatser inom språk och utbildning samt
kartläggning av kompetens och specifika utbildningsbehov. Inom ramen för arbetsmarknad
näringsliv och kultur har regionens folkhögskolor startat upp allmänna kurser samt också
yrkesspråkliga kurser. Flertalet kulturinsatser inom regional utveckling har påbörjats och varit
framgångsrika i ett integrationsperspektiv. Bland annat kan omnämnas utvecklingen av länets
bibliotek för att stödja nyanlända samt också en planerad utgivning av en barnbok i länet.

Innehållsförteckning:
Sammanfattning
1. Bakgrund ............................................................................................1
2. Åtgärder - inriktning ............................................................................1
3. Fördelning av statliga flyktingmedel....................................................2
4. Uppföljning av projekt .........................................................................2
5. Redovisning av projekt .......................................................................2
6. Måluppfyllelse och projektresultat.......................................................2
6.1 Projekt inom område: Folkhälsa och sjukvård………………………………………..3
6.2 Projekt inom område: Arbetsmarknad, näringsliv & attraktivitet…………………..10
6.3 Projekt inom område: Trafik, infrastruktur & miljö…………………………………..11

Bilagor:....................................................................................................11

1. Bakgrund
Under hösten 2015 ökade antalet asylsökande från ca 3 000 till drygt 7 000 personer, som
tillfälligt placerades på asylboenden. Enligt gällande lagstiftning ska regionen erbjuda vård
som inte kan anstå och hälsoundersökningar till asylsökande personer samt att alla barn har
rätt till samma vårdutbud inklusive asylsökande barn. Detta har medfört en kraftig ökad
arbetsbelastning och merkostnader för vissa av regionens verksamheter som inte finansierats
på annat sätt. I början av hösten skapades en inriktnings- och samordnings-funktion för att
hantera den uppkomna situationen.
För vissa av regionens verksamheter påverkades arbetsbelastning och kostnader kraftigt.
Sveriges kommuner och regioner/landsting tilldelas statliga medel för att täcka delar av de
ökade kostnaderna. Region Jönköpings län tilldelades 59 miljoner kronor som en
engångsutbetalning för år 2016. En åtgärdsplan togs fram som beskrev vilka initiala åtgärder,
inklusive eventuella personalförstärkningar som verksamheterna i nuläget bedömt behövs för
att klara uppdraget att erbjuda asylsökande vård som inte kan anstå och hälsoundersökningar.
Det är också viktigt att de asylsökande så smidigt och så snart som möjligt integreras i det
svenska samhället.
I början av hösten skapades en inriktnings- och samordningsfunktion till uppgift att hålla ihop
det övergripande arbetet samt ta fram en samlad lägesbild över hur situationen på
verksamhetsnivå ser ut inom region Jönköpings län samt ansvara för samverkan med andra
myndigheter via F-samverkan.

2. Åtgärder - inriktning
I regionstyrelsens inriktningsbeslut (RJL 2016/88) finns en åtgärdsplan som grundas på den
analys av problem som framkommit under hösten 2015 för att regionen ska klara sitt uppdrag.
Förslagen och kostnadsramarna för varje delområde i åtgärdsplanen sågs som initiala åtgärder
för att berörda verksamheter skulle kunna fortsätta arbetet med att ge de asylsökande vård.
Samtidigt ges också möjligheter till integration i en vidare bemärkelse inom regionen i sin
helhet.
Av de ursprungliga medlen på 59 miljoner kronor som regionen erhöll i slutet av 2015 var
54,3 miljoner kronor disponibla att användas under 2016. Totalt har 57 olika insatser/projekt
beviljats medel till ett sammanlagt belopp som uppgår till 40,3 miljoner kronor. Resterande
medel upp till det disponibla beloppet intäktsfördes i bokslutet 2016 och blev därmed en
förstärkning för merkostnadsökningar av mer allmänt slag som inte finansierats på annat sätt.
Inriktningsbeslutet inrymde även en relativt stor ospecificerad ram som komplettering till de
olika områdena. I praktiken visade det sig att de beviljade insatserna kunde sträcka sig inom
flera områden. Sammantaget innebär detta svårigheter att göra en exakt koppling mellan
inriktningsbeslut och utfall.
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3. Fördelning av statliga flyktingmedel
Fördelning av statliga flyktingmedel har skett genom ett löpande ansökningsförfarande under
verksamhetsåret 2016. Inkommande ansökningar har beretts av projektkoordinatorn med
utgångspunkt från åtgärdsplanen som varit vägledande och utgjort fundamentet i fördelningen
av medlen. Tillstyrkande av ansökan har gjorts av hälso- och sjukvårdsdirektör samt regional
utvecklingsdirektör. Beslut enligt delegation har fattats av regiondirektören.
Mot bakgrund av att organisationen för tilldelning av medel etablerades först under mars 2016
har ett antal projekt påbörjats sent och därmed förskjutits in över verksamhetsåret 2017.
Något stoppdatum för ansökan om medel under 2016 har inte tillämpats utan ansökningarna
har bedömts allt eftersom dessa inkommit. Vissa projekt har varit tyngre och mer omfattande
och därmed bedömts som angelägna att dessa beviljas och slutförs under verksamhetsåret
2017 vilket framgår i sammanställningen enligt bilaga 3.
Flertalet av projekten, framförallt inom hälso- och sjukvård har genomförts under
verksamhetsåret 2016 då också en lägesrapport inkommit om respektive projekts status.
Slutlig inrapportering av projekten avseende 2016 har begärts in senast 2017-03-15.
För de projekt som pågår under 2017 ska slutlig inrapportering ske senast 31 december.

4. Uppföljning av projekt
Projektuppföljningar har gjorts enligt särskild mall (bilaga 4) och redovisas enligt
åtgärdsplanens rubriker som framgår i statliga medel för flyktingarbete – åtgärder (RJL
2016/88) enligt regionstyrelsens beslut från 2016-01-19.

5. Redovisning av projekt
Följande redovisning har gjorts utifrån vilka områden projekten faller under och indelas enligt
följande, se bilaga 3:


Folkhälsa och sjukvård (bilaga 3a).



Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (bilaga 3b).



Trafik infrastruktur och miljö (bilaga 3c).

6. Måluppfyllelse och projektresultat
Följande redogörelse utgår från dokumentet statliga medel för flyktingarbete enligt
åtgärdsplanens gruppering av verksamhetsområden. Måluppfyllelse och projektresultat
redovisas här sammantaget för respektive delområde.
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Som underlag till bedömningen har uppföljningsmallen använts (enligt bilaga 4) med fokus på
följande områden: Mål och syfte, mervärden, effektivitetsvinster samt hur projekten
kommunicerats vidare till övriga intressenter.

6.1
Projekt inom område Folkhälsa och sjukvård
Barn:
Barn och ungdomsmedicinska mottagningarna - Höglandet, Värnamo och Jönköping
Huskvarna.
I början av 2016 väntade ett stort antal barn på att bli hälsoundersökta. Beviljade medel
användes till ökade personalkostnader, sjuksköterskeinsatser, riktade mot genomförande av
hälsoundersökningar, vaccinationer, blodprovsundersökningar som PKU.
samt till administrativt arbete som genomgång av migrationsverkets asyl listor, omfattande
kallelsehantering med mera.
Mål och syfte har uppnåtts och verksamhetschefen i Värnamo skriver i sin slutrapport att
BUM under 2016 vaccinerat samt kallat alla barn, i asyl under 6 år enligt nationella barn
hälsovårdsprogrammet, till någon av enheterna för barnhälsovård inom GGVV. Det fanns vid
årsskiftet 2016 -2107 inga barn som väntar utan tas omhand enligt de rutiner vi tillsammans
tagit fram. Att genomföra hälsoundersökningar i nära anslutning till asylboenden har visat sig
vara en framgångsfaktor. Ökade tolkkostnader har kompenserats.
Verksamhetschefen för BUM i Nässjö redogör för ett strukturerat arbetssätt där
sjuksköterskorna genomför hälsoundersökningar och lyckades arbeta bort den väntande kön
som uppstod under hösten 2015. Därefter har alla barn kallats så fort BUM har fått vetskap
om att nya barn har anlänt till asylboende. Modellen med manuella, veckovis genomgångar av
migrationsverkets asyllistor har troligtvis resulterat i att BUM inte har missat att kalla de barn
som har rätt till en hälsoundersökning. Barn har identifierata som behöver uppvaccineras och
ev. behöver ytterligare sjukvårdande insatser.
Effektivitetsvinsten är att vi är i fas och inte har några barn i asyl som väntar på att göra en
inledande hälsoundersökning.
I slutrapport från Barn och ungdomsmedicinska mottagningen i Huskvarna och Jönköping
redovisar verksamhetschefen att ca100 barn som väntade på hälsoundersökning har
hälsoundersökts. Projektåtgärderna har skapat förutsättningar för att på ett säkert och
systematiskt sätt identifiera och hitta barn i asyl som finns i vårt upptagningsområde och på
ett standardiserat sätt hälsoundersöka dessa utan att det har genererat en undanträngnings
effekt för andra sökande på enheten enligt verksamhetschefen för BUM i
Jönköping\Huskvarna.
Vi har idag inga väntelistor på barn som väntar att bli hälsoundersökta. Verksamhetschefer
har regelbundet samverkat med andra myndigheter för att säkerställa flöden, hantera en ökad
volym och uppdatera nuläget.
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Sammanfatande bedömning:
Beviljade medel har använts till personalkostnader och projektet har skapat förutsättningar för
att på ett systematiskt arbetssätt öka möjligheten till att identifiera barn i asyl och att
hälsoundersöka barnen. Inga barn väntar i nuläget på hälsoundersökning.
Barn och ungdomshälsan:
Barn och ungdomshälsan, Nässjö Barn och ungdom i asylprocess med ökad psykisk ohälsa,
ofta ensamkommande barn, har ökat markant.
I Nässjö användes ansökta medel till resursförstärkning med fokus på barn och ungdom i asyl.
En kurator projekt anställdes som snabbt kom in i arbetet och därmed haft många besök och
möten. Hennes arbetssätt har avlastat personalen på ett positivt sätt. Hon har påbörjat ett
metodstöd som mottagningen efter projekt anställningen kan fortsätta att använda för att
stödja barn och unga i asyl på ett bättre och mer adekvat sätt
Barn och ungdomshälsan i Värnamo.
De ökade tolkkostnaderna som uppstod under december tom februari 2017 i samband med
stödjandesamtal, psykoedukation och kortare behandling har kompenserats. Verksamheten
öppnade i september 2016
Barn och ungdomshälsan i Jönköping
Mål och syfte har uppnåtts genom att beviljade medel har använts till att effektivisera
arbetssätt, öka tillgängligheten för besök till mottagningen samt arbetat med att förbättra
samverkansformer genom besök hos samverkanspartner. En kurator har projektanställts och
åtgärderna har varit många och bl.a. kan nämnas:
Sömnskolor, föräldrastöd, individuella samtal med nyanlända och asylsökande, inhämtat
metodstöd och utvecklat checklistor. Kunskapsmaterial har återkopplats till arbetsgruppen. I
sin slutrapport visar verksamhetschefen på de effektivitetsvinster och mervärden som projekt
åtgärderna har medfört. En mer effektivare samverkan upplevs då arbetet har fördelats och
en person har haft ansvaret för att åka ut och träffat samverkanspartner och därmed fått en
samlad kunskap. BUM upplever att genom samtal med gode män och HVB personal har
kunskapen kring vilken vård och behandling som erbjuds och vart de kan vända sig samt lärt
sig egna coping strategier. Kunskapsmaterial har återkopplats till arbetsgruppen och likaså
feedback från HVB hem.
Projektåtgärderna och dess resultat har kommunicerats till chefsmöten inom regionen. Arbetet
framöver präglas av ett ökat behov av fler tolksamtal samt att de nyanlända och de som är i
asylprocess kommer att ha ett betydande behov av samtalsstöd i form av råd och eller
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behandling de närmaste åren. Utifrån detta finns ett behov om att enheten får möjlighet till
ytterligare förstärkning för tolkkostnader samt att projektets tjänst förlängs.
Sammanfattande bedömning:
Mål och syfte har uppnåtts och medel har använts till att projektanställa en kurator,
effektivisera arbetssätt, starta sömnskola, inhämta metodstöd och utveckla checklistor.
Utmaningen är att barn och ungdom i asyl kommer att ha ett fortsatt behov av samtalsstöd och
därför behövs fortsatt personalförstärkning.

Barn- och ungdomspsykiatri:
Verksamhetschef - lägesrapport och halvtidsuppföljning.
Ansökta medel har använts för att kompensera för ökade personalkostnader, ombyggnation
samt ökade tolkkostnader.
Vi har stärkt upp på skötarsidan med ett vikariat på ett år som påbörjades 26/9. Personen
ifråga har sedan tidigare erfarenhet av utåtagerande beteende och lågaffektivt bemötande.
Vi har också gjort en ombyggnation av lokaler där vi i första hand anpassat patientrummen
för utagerande patienter.
Vi har med förstärkning i personalgruppen och ombyggnationen skapat en säkrare miljö för
våra utagerande patienter och en tryggare arbetsmiljö för vår personal i hotfulla situationer.
Ombyggnationen har också ökat möjligheter för oss att behålla patienter på avd. 61, istället
för att lägga in dem på PIVA.
Ekonomiskt utfall i förhållande till resultat samt mål & syfte. Av de 500 tkr som erhölls har ca
300 tkr använts hittills.
Sammanfattande bedömning:
Medel har använts till personalförstärkning, ombyggnation och anpassning av lokaler för
utåtagerande patienter samt till ökade tolkkostnader.

Infektion/smittskydd:
Verksamheten har de senaste tre åren noterat en succesivt ökande tillströmning av remisser
till infektionsmottagningen avseende smittskyddslagens sjukdomar. Våren 2016 översteg
inflödet verksamhetens kapacitet och vissa diagnosgrupper omprioriterades.
Vid inledande hälsoundersökningar av nyanlända screenas sjukdomar som lyder under
smittskyddslagen – hepatit B, C, HIV, tuberkulos och multiresistenta bakterier (MRB).
Screeningen har resulterat i betydligt fler medicinska insatser av både läkare men framförallt
genom sjuksköterskemottagning för att klara klinikens åtaganden.
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Sammanfattande bedömning:
Under hösten 2016 har verksamheten uppnått balans genom de tilldelade medlen. Mål och
syfte har uppnåtts enligt ansökan med utgångspunkt från uppföljningsmallens kriterier.

Intern inriktning och samordning:
Två poster inom åtgärdsplanen har nyttjats som projektledare och projektkoordinator inom
hälso- och sjukvårdsavdelningen för att följa upp samtliga 58 projekt avseende läges- samt
slutrapporter. Projektledningen har haft i uppdraget att sammantaget bedöma hur
måluppfyllelsen i respektive projekt korsponderat med projektets mål och syfte.
Projektledare uppdraget har omfattats av följande:
 Samordna och samverka kring övergripande hälso-sjukvårdsfrågor som vård som inte
kan anstå och hälsoundersökningar.
 Samordna och samverka kring aktivitetsplanering för hälsokommunikatörer och
asylsjuksköterskor.
 Uttala sig i övergripande regionala frågor gällande flyktingsituationen.
 Leda referensgrupp och samordna internt.
 Samverka i gemensamma frågor som kompetensutveckling, information och
kommunikation.
 Ingå i nationellt projekt Hälsa i Sverige och inom ramen för detta projekt starta
Hälsoskolor och representera regionen i SKLs nätverk för asyl och samordning.
 Sammanställa en regional lägesbild och delta i samverkansmöten med kommun och
migrationsverket.
Projektkoordinatorns uppdrag har omfattats av följande:






Samordna de statliga medlen som Region Jönköpings län har erhållit för att täcka
ökade kostnader för asylsökande.
Beredning och förslag till beslut av inkommande projektansökningar inför
tillstyrkande av hälso- och sjukvårdsdirektör och regional utvecklingsdirektör.
Effektuering av regiondirektörens beslut om beviljade projektmedel till respektive
verksamhet.
Ekonomisk sammanställning av medelfördelning till respektive verksamhet.
Uppföljning av beviljade medel enligt särskild mall samt återrapportera till beställare.

Asyl och integrationsteam – ett Hälsofrämjande arbetssätt.
Inom ramen för av SKLs projekt Hälsa i Sverige har asylsjuksköterskor,
hälsokommunikatörer och kurator startat och genomfört Hälsoskolor under hösten 2016 med
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fortsättning under våren 2017. Ett hälsofrämjande program i syfte att stärka och främja en
positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända. Programmet omfattar utbildning och
information inom områden som egenvård, hälso- och sjukvårds information, sömn, stress och
oro samt levnadsvanor.
Tillsammans har teamet genomfört hälsoskolor på ca 20 olika asylboenden, HVB hem,
föreningar, medborgarskolor, gymnasium, kyrkor och familjecentraler i Regionen och utbildat
närmare 600 personer. I samband med hälsoskola erbjuds även möjlighet till enskilda samtal
och rådgivning. Varje tillfälle dokumenteras och följs upp utifrån antal deltagare vid varje
träff och upplevelse av mående och om utbildningen leder till en bättre Hälsa.
Ledning och samordning sker av regionens samordnare och Folkhälsa.

Tror du att dagens information kan
leda till en bättre hälsa för dig?

Antal deltagare i Hälsoskola på Asylboenden, HVB
boenden, Medborgarskolan och familjecentral,
Under november- januari 2017
Utbildningstillfälle
Hitta rätt/ info om Svensk
sjukvård
Egenvård
Stress och oro
Levnadsvanor
Bonusträff: Affären och
Rökavvänjning
Enskilda samtal sjukvård

Totalt antal deltagare
238

Sex och samlevnad (UMO)

8

Repetition

16

39st
13%

5st
2%

Sammanfattande
bedömning:
Mariannelund
Bodafors
Jönköping
Anderstorp
Smålandstenar
Vrigstad
Värnamo
Vetlanda
Skillingaryd

Primärvård:

252st
85%

161
129
45
9

Ja det tror jag
Är osäker
Nej det tror jag inte

74
Asyl och integration
2017-04-24

Asyl och integration
2017-04-24

Sammanfattande bedömning:
Medel har använts till samordnar och koordinatortjänst samt till personalkostnader för
asylsjuksköterskor. Hälsoskolor har genomförts på ca 20 olika asylboenden, HVB hem,
skolor, familjecentraler. Asyl och integrationsteamet har informerat och utbildat ca 600
asylsökande och nyanlända under perioden november tom april 2017. Mål och syfte har
uppnåtts.
Från hösten verksamhetsåret 2017 behöver resurserna bli mer långsiktiga och i större
omfattning fokusera på utbildningsinsatser till hälso- och sjukvårdspersonal samt annan
personal som möter asylsökande och nyanlända. Mål och syfte bör vara att fortsätta utveckla
riktade hälsofrämjande program för berörda grupper inom regionen tillsammans med länets
kommuner för att åstadkomma synergieffekter. Fortsatt månatlig uppföljning av antalet
utförda hälsoundersökningar är en viktig information för berörda verksamheter inom
exempelvis primärvården och barn och ungdomsenheterna.
Utmaningarna för regionens hälso- och sjukvård samt integrationsarbetet bedöms vara
följande:
 Samverkan och samarbete region och kommun för att främja och stärka
en positiv hälsoutveckling
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Stöd för ensamkommande barn i vården, skolan, och hemmet
Bedömning av vård som inte kan anstå
Möta vårdbehovet av psykisk ohälsa inom psykiatrin och primärvård
Kompetensutveckling inom flyktingrelaterad stress, trauma, och
krisbehandling
Jämställd och jämlik vård samt kvinnors hälsa

Primärvård:
Merparten av tilldelade medel har använts till att utöka motagningsverksamheten med
personal för att klara antalet hälsoundersökningar av nyanlända. Fördelningen av nyanlända
har varit ojämnt över länet beroende på var bostäder kunde uppbringas i samband med den
stora tillströmningen hösten 2015. Fördelningen medförde att vissa mindre vårdcentraler i
regionen med ett från början mindre befolkningsunderlag fick en betydligt högre
arbetsbelastning än vad verksamheten var dimensionerad för.
Insatserna inom primärvården har framförallt inriktat sig på att genomföra
hälsoundersökningar men också behandla sjukdomstillstånd som bedömts som inte kan anstå.
Antalet hälsoundersökningar på vårdcentralerna har i första hand bedrivits inom ramen för
den övriga mottagningsverksamheten, men i vissa fall har behov om extraresurser behövts för
att klara åtagandena bland annat vid vårdcentralerna i Mariannelund och Sävsjö.
Målsättningen har varit att så fort som möjligt komma i balans med vårdcentralernas stora
efterfrågan på hälsoinsatser för nyanlända flyktingar. Här kan nämnas Nässjö vårdcentral som
haft en ambulerande enhet för hälsoundersökningar i regionen för att stödja de mindre
vårdcentralerna. Mariannelunds vårdcentral har haft en exceptionellt hög arbetsbelastning i
förhållande till sin personalkapacitet där antalet nyanländas hälsoproblem samt utredningar
motsvarat ca; 30 % av verksamheten av både vuxna och barn.
Medel har också använts till kompetenshöjande insatser för personalen både vad gäller kultur
samt ur ett informationshänseende för att tillgodose de nyanländas olika behov inom flera
språk.
För de projekt som avslutats kan ett medicinskt behov över en längre tidsperiod behövas
beroende av vilka hälsoproblem som uppkommer. Insatserna bedöms kunna inrangeras i den
befintliga verksamheten om inget oförutsett inträffar som en följd av förändrade
migrationsströmmar i framtiden.
Ett projekt drivs inom avdelningen för folkhälsa och sjukvård och riktas mot primärvården för
att utveckla modersmålsbaserad hälsokommunikation genom regionens hälsokommunikatörer
och hälsoguider. Projektet beräknas pågå framtill 2017-12-31 och finansieras delvis med
löpande anslagsmedel från avdelningen för folkhälsa och sjukvård.
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Sammanfattande bedömning:
Medel har framförallt nyttjats till att förstärka befintliga personalresurser för att klara
primärvårdens åtagande gällande information och hälsoundersökningar. Mål och syfte har
uppnåtts enligt ansökan medutgångspunkt från uppföljningsmallens kriterier.

Tandvård:
Tandvårdens tre projekt har utgjorts av en mobilenhet som kan sättas upp på större
asylboenden och som bemannats tandvårdsteam från närliggande folktandvårdsklinik. Alla
typer av tandvård har kunnat utföras likväl som fullständig barntandvård. Den mobila enheten
kommer fortsättningsvis att användas på asylboenden och inom narkosvården.
Ett av projekten har haft som mål och syfte att förebygga tandskador genom bättre munhälsa
framförallt hos barn som får en bättre livskvalitet samt också mindre kostnader för samhället i
ett längre perspektiv. En del av uppdraget har varit att informera på skolor, ta fram
utbildningsmaterial samt dela ut tandvårdsprodukter och genomföra fluorsköljningar.
Kvarvarande projektet inom tandvården har åsyftat operationer under narkos där tandstatusen
så bedömts varit så svår och omfattande att narkos varit nödvändig. merkostnaderna har i
första han gått till ersättning för opererande- och narkospersonal.
Tandvårdens insatser för de nyanlända bedöms minska tandkomplikationer samt även
fördyrande åtgärder i ett längre perspektiv. Behov om tandvårdsinsatser kommer att kvarstå
över en längre tidsperiod utöver projektens tidsangivelser.
Sammanfattande bedömning:
Mot bakgrund av de nyanländas skiftande tandstatus, inte minst hos barn, bedöms
Tandvårdens insatser som mycket värdefulla. Behoven av insatser kommer att kvarstå
framöver. Mål och syfte har uppnåtts enligt ansökan med utgångspunkt från
uppföljningsmallens kriterier.

Tolkkostnader:
Merkostnader för tolk har i första hand gällt slutenvårdens insatser och de tre
akutmottagningarna i regionen där schablonersättningen från Migrationsverket inte varit
tillämpbar. Detta skall jämföras med kostnaderna för tolk inom primärvården som ersatt
genom Migrationsverkets schablonersättning.
Visst informationsmaterial som översatts på flera språk för att underlätta undersökningar har
gällt operation- och intensivvårdsavdelningar samt klinisk fysiologi.
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Sammanfattande bedömning:
Kostnader för tolk har varit en nödvändig intäkt för verksamheternas ökade kostnader
specifikt för sluten vården. Mål och syfte har uppnåtts enligt ansökan med utgångspunkt från
uppföljningsmallens kriterier.

6.2
Projekt inom område Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Arbetsmarknad/näringsliv samt kultur:
Flera av projekten har bedrivets inom ramen för regionens egna folkhögskolor och då avses
utbildning i sjukvårdssvenska och etableringskurser för nyanlända. Ett ökat antal platser inom
skolans allmänna och särskilda kurser har inrättats för att möta behoven om
integrationsåtgärder samt snabbare språkprojektion för de nyanlända. Folkhögskolornas
projekt är beviljade utifrån läsår och löper t.o.m. verksamhetsåret 2017.
Ytterligare ett projekt inom ramen för nyanlända är regionens roll som arbetsgivare vilket är
att finna praktikplatser för legitimerad sjukvårdsperonal med utländsk examen. Målsättningen
med projektet är att på sikt kunna erbjuda en anställning inom regionens sjukvård. Ett annat
projekt har arbetat med sociala nätverk, föreningar och medier inom företagen i länet för att
skapa integrationsytor i en vidare bemärkelse.
Sammanfattande bedömning:
Alla utom ett projekt pågår till slutet av 2017. Lägesrapporter har inlämnats, projekten är
etablerade och löper på. Slutrapport beräknas till årsskiftet 2017 - 2018.

Regional utveckling:
Flera projekt pågår över halvårsskiftet 2017 och är kopplade till kulturinsatser av skilda slag
bland annat för konstnärer, sagocaféer, språkcaféer samt utveckling av bibliotekens roll.
Enligt inkommen lägesrapport löper projekten på och slutrapporten kommer först under
hösten 2017. Ett intressant projekt avhandlar sagor för barn samt hur man skriver en saga.
Projektet kommer att utmynna i en bok där varje skolkklass (ca 400 klasser) fått bidra till
textinnehållet.
Övriga projekt har syftat till inventera bland annat specifik ingenjörskompetens som idag är
en brist och möjligheter till att starta egna företag genom utbildning och närverksbildning.
Sammanfattande bedömning:
Lägesrapport är inlämnad och samtliga projekt löper enligt planering. Slutrapport beräknas till
slutet av verksamhetsåret 2017.
Fyra projekt är avslutade och har lämnat slutrapport, mål och syfte har uppnåtts enligt
ansökan med utgångspunkt från uppföljningsmallens kriterier.
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6.3
Projekt inom område Trafik infrastruktur och miljö
Kollektivtrafik/sjukresor:
Ett antal regionbusslinjer har tydligt påverkats av det ökade antalet resenärer som blivit en
följd av etablerandet av bostäder till nyanlända på många mindre orter men även i de städer
som haft tomma lägenheter att erbjuda. Resandeutvecklingen har dessutom påverkats av
utbyggd trafik samt införandet av ett mycket förmånligt ungdomskort.
I första hand har det varit förstärkning av redan befintlig linjelagd busstrafik som tidigare
upphandlats från lokala bussbolag. Totalt sex linjer har förstärkts tillkommer även
stadstrafiken i Nässjö. Totalt har sju bussar tillkommit som förstärkning med en beräknad
årskostand på 700 tkr/buss.
Sammanfattande bedömning:
Mål och syfte har uppnåtts enligt ansökan med utgångspunkt från uppföljningsmallens
kriterier som bedöms som relevanta för Länstrafiken.

Bilagor:
1. Regionstyrelsens beslut ang. statliga flyktingmedel RJL 2016/88
2. Mål och Uppdrag
3. Excelfil samtliga projekt.
Bilaga 3a: Folkhälsa och sjukvård
Bilaga 3b: Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Bilaga 3c: Trafik infrastruktur och miljö
4. Uppföljningsmall. Lägesrapport och slutrapport
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2017-10-12
Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under
2017-09-01-09-30 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr

RJL 2017/108

RJL 2017/108

Sammanställning av anmälda vidaredelegeringsbeslut till regionstyrelsen 2017-10-24
(för september)

Ärendetyp
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.2.2

Ärenderubrik
Avskrivning av fordran
Avskrivning av fordran
Avskrivning av fordran
Förordnande av tf verksamhetschef vid
psykiatriska kliniken, Jönköping
4.3.5
Tilläggsbudget
Slutredovisning Slutredovisning Faxitron
Slutredovisning Slutredovisning Tomosyntes
Slutredovisning Slutredovisning U-ljudsapparater KK Ryhov
Slutredovisning Slutredovisning U-ljudsapparater KK Värnamo
Slutredovisning Slutredovisning U-ljudsapparater UKG Klin fys
Ryhov
4.1.1
Upphandlingar och förläningar för september
4.5.5
Avtal gällande entreprenadsarbeten med Peab
4.1.3
Godkänd förrättning – försäljning fastighet

Diarienummer
RJL 2016/2571
RJL 2016/2571
RJL 2016/2571
RJL 2017/445

Beslutsdatum
2017-09-08
2017-09-08
2017-09-13
2017-09-18

Beslutsdelegat
Jane Ydman
Jane Ydman
Jane Ydman
Micael Edblom

RJL 2017/97
RJL 2017/66
Se bilaga
RJL 2015/2015
+2016
RJL 2015/2015
Se bilaga

2017-08-29
2017-09-29
2017-09-29
2017-09-29

Jane Ydman
Arne Andersen
Arne Andersen
Arne Andersen

2017-09-29
2017-09-29

Arne Andersen
Arne Andersen

Se bilaga
RJL 2016/1694
RJL 2016/2224

2017-09-29
2017-09-29
2017-09-21

Arne Andersen
Arne Andersen
Madelene Reutmer

RJL 2017/107

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2017-10-24
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

AB Transitio 2017-06-15
Bostadsbyggen i Jönköping AB 2017-08-21
Länsrådet för funktionsnedsättningar 2017-09-07
Länspensionärsrådet 2017-09-14

Inkomna handlingar

Inkomna ärenden

Ärendelista 2017-09-01-09-30

Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL

Beslut/Meddelande från SKL
Arbetsmiljöverket
Övrigt

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Tillväxtverket inom
utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområdet 19 Regional tillväxt – I 1
Uppdrag att stödja implementeringsen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälsooch sjukvården – I:8
Uppdrag om statsbidrag för hivpreventivt arbete – I:7
Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna andra
halvåret 2017 – 17:44
Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017 – 17:46
Budgetförutsättningar för åren 2017-2021 – 17:47
Sänkt premie för TGL-KL år 2018 – 17:48

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 185

Fördelning av granskningsrapporter
Beslut
Regionstyrelsen föreslås remittera inkomna granskningsrapporter
för besvarande enligt följande:
1. Granskning av Regionens arbete med att utnyttja
möjligheterna inom området Rätt Använd Kompetens –
RAK – till regionstyrelsen med inhämtande av synpunkter
från Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
2. Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för
kollektivtrafiken – till regionstyrelsen med inhämtande av
synpunkter från Nämnden för Trafik, infrastruktur och
miljö
3. Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – till
regionstyrelsen
Reservation
Sibylla Jämting reserverar sig avseende beslut kring remittering
av granskning 1 och 2 till förmån för eget förslag att dessa ska gå
till respektive nämnd.
Förslag vid sammanträdet
Överläggning bör genomföras med regionrevisionen kring aktuell
process för hantering/remittering av granskningar.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
1:e vice ordförande
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Intygar
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