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Kammarrätten lämnar följande yttrande. 

Sekretessreglering för stödfunktionens verksamhet 

Kammarrätten noterar att det i den föreslagna nya bestämmelsen i 32 kap.   

6 c § OSL endast ska tas hänsyn till den enskildes eventuella skada eller men, 

inte närstående till den enskilde. Ett övervägande i den delen vore önskvärt. 

Personuppgiftsbehandling vid stödfunktionen 

Den föreslagna nya stödfunktionen kommer att hantera en stor mängd 

känsliga personuppgifter. Kammarrätten har inga synpunkter på de 

slutsatser som presenteras vad gäller de rättsliga grunderna för 

personuppgiftsbehandlingen, men vill uppmärksamma följande. 

Stödfunktionen kommer att få del av känsliga personuppgifter genom att 

dessa i vissa fall kommer in till stödfunktionen genom att en myndighet 

begär fördjupad granskning av en verksamhet eller exempelvis via kontakt 

med andra myndigheter i handläggningen av ett visst ärende, t.ex. 

Säkerhetspolisen. När uppgifter kommer in till stödfunktionen på något av 

dessa sätt kommer personuppgifterna att vara anknutna till ett ärende. 

Precis som det redogörs för i betänkandet är det dock sannolikt att 

stödfunktionen kommer att få in uppgifter som inte har någon koppling till 

ett visst ärende, t.ex. anonyma tips eller information från en annan 

myndighet. 

Med hänsyn till att det rör sig om känsliga personuppgifter anser 

kammarrätten att det är angeläget att det i det fortsatta arbetet tydliggörs 

hur behandlingen av känsliga personuppgifter som inte är ärendeanknutna 
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kommer att se ut hos den nya stödfunktionen, t.ex. hur de kommer att 

diarieföras, hur länge de kommer att behandlas och hur de kommer att 

användas. 

I övrigt har kammarrätten, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att 

beakta, inga synpunkter på de förslag som presenterats i betänkandet. 

____________ 

 

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Cathrine Rosell och Eva 

Elvingsson (föredragande).  

 

 

Cathrine Rosell   Eva Elvingsson 
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