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Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare- Granskning 
och integritet (SOU 2021:99)  
Er beteckning: Ku2020/02393 

Avsnitt 6 En ny stödfunktion med uppdrag att bistå 
beslutsorganen med fördjupade granskningar  

Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker förslaget att inrätta en ny 

stödfunktion med uppgift att bistå beslutsorganen i ärenden där det 

finns anledning att närmare granska hur en verksamhet som tar emot 

offentliga medel förhåller sig till våldsbejakande extremism eller 

andra antidemokratiska miljöer. En sådan funktion skulle bli ett 

värdefullt stöd där det finns behov av fördjupade granskningar av 

stödmottagare, eftersom den kan bidra med expertkompetens som inte 

kan tillgodoses inom ramen för länsstyrelsens uppdrag. Vidare 

minskar det behovet för länsstyrelsen att behandla integritetskänsliga 

uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden.  

Avsnitt 7.4.3 Sekretess för uppgifter om 
personnummer och födelsedatum i 
personaladministrativ verksamhet ska gälla för 
personal vid CVE 

Enligt länsstyrelsens mening bör man överväga om det finns 

anledning att införa motsvarande skydd för personal hos 

beslutsorganen som handlägger ärenden som föranleder en fördjupad 

granskning av stödfunktionen. Länsstyrelsen ser att hoten mot 

myndighetens anställda ökar och myndigheten har redan motsvarande 

reglering gällande andra personalgrupper.  

Avsnitt 7.5.1 Det behövs en ny reglering som bryter 
sekretessen mellan stödfunktionen och andra 
myndigheter 

Enligt utredningens mening ger den sekretessbrytande bestämmelsen i 

10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, 

tillräckligt stöd för de uppgiftsutbyten som krävs mellan 

stödfunktionen och beslutsorganen. Samtidigt anges i betänkandet att 

mer rutinmässiga uppgiftsutbyten ska regleras särskilt och att generell 

reglering av den typ som förekommer i till exempel 10 kap. 2 § OSL 

ska tillämpas restriktivt.  
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För att den fördjupade granskningen ska fungera behöver det finnas 

förutsättningar för att utbyta uppgifter mellan stödfunktionen och 

beslutsorganen. De uppgifter som förekommer i stödfunktionens 

verksamhet kommer att omfattas av stark sekretess, medan samma 

uppgifter i länsstyrelsens verksamhet omfattas av ett svagare 

sekretesskydd. Genom att utredningen inte föreslår en särskild 

sekretessbrytande bestämmelse, finns det risk för att det inte kommer 

att finnas tillräckliga förutsättningar för ett sådant utbyte.  

I vart fall är det av vikt att den sekretessbestämmelse till skydd för 

uppgifter om enskilds personliga förhållanden som föreslås i 

utredningens delbetänkande, SOU 2021:66, införs. I annat fall 

kommer inte Länsstyrelsen i Stockholms län ha möjlighet att skydda 

de, i många fall integritetskänsliga, uppgifter som kan förekomma i 

den här typen av ärenden. Om detta sekretesskydd inte finns kan det 

också begränsa vilken typ av uppgifter stödfunktionen har möjlighet 

att efter en fördjupad granskning ta in i sitt yttrande, eftersom de kan 

komma att bli offentliga efter ett utlämnande till beslutsorganen. 

Yttrandet ska visserligen tillföras ärendet som ett underlag till 

beslutet, men den enskildes behov av insyn i ärendet kan tillgodoses 

genom den sekretessbrytande bestämmelsen om partsinsyn i 10 kap. 3 

§ OSL.  

Avsnitt 8.8 Beslutsorganens behandling 

Utredningen bedömer att beslutsorganen får behandla personuppgifter 

med stöd av respektive dataskyddslagstiftning. Det framgår inte på 

vilka grunder utredningen gör denna bedömning. I sitt delbetänkande, 

SOU 2021:66, ger utredningen förslag på en särskild reglering av 

beslutsorganens personuppgiftsbehandling. Länsstyrelsen i 

Stockholms län anser att det finns behov av en sådan reglering även 

för beslutsorganens personuppgiftsbehandling.  

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med jurist Anna 

Månsson Nylén som föredragande. I den slutliga handläggningen har 

också avdelningschef Anna Conzen och rättschef Helena Remnerud 

medverkat.  

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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