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Remiss Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden
Arbetsmiljöverket har ur ett arbetsmiljöperspektiv inga synpunkter på
författningsförslagen som lämnas i slutbetänkandet
Arbetsmiljöverket har ur ett myndighetsperspektiv följande synpunkt.
I remitterad SOU 2017:39 belyses problematik gällande otillåten förvanskning
av allmänna handlingar som bevaras inom Riksarkivet och andra
arkivmyndigheter, om de tillämpar dataskyddsförordningens bestämmelser
gällande rätten till rättelse av personuppgifter och begränsningar av behandling
av dessa1.
Samma resonemang som förs i SOU:n gällande ovanstående problematik, kan
appliceras på arkivfunktioner inom de övriga myndigheterna som inte har
statusen av en arkivmyndighet.
Arbetsmiljöverket föreslår därför att allmänna handlingar som omhändertagits
för arkivering av en arkivmyndighet eller en arkivfunktion inom en myndighet,
undantas från rätten till rättelse och begränsning av behandling av
personuppgifter.
Ett alternativt förslag som skulle kunna övervägas, är att i SOU:ns undantag
från rätten till rättelse och begränsning av personuppgifter kompletteras med
att även handlingar som är arkiverade hos myndigheterna, där beslut alltså är
fattat om att handlingen ska bevaras, inte ska rättas på så sätt som avses i 16 och
18 art2. Åtminstone ska det framgå vad som har ändrats, på vilket sätt och vad
som stod innan ändringen. Ändringen skulle då motsvara modellen för rättelse
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Artikel 16 samt 18 i SOU 2017:39
Rätten till rättelse av personuppgifter och begränsningar av behandling av dessa.
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av beslut enligt förvaltningslagen men gälla samtliga handlingar. En annan
fråga är om det är tekniskt möjligt i digital ärendehantering avseende
upprättade handlingar som ligger i arkivbeständigt format hos myndigheten.
Det finns en risk att det rent tekniskt inte är möjligt att rätta en digital handling
efter att den omhändertagits för arkivering utan att handlingen förvanskas på
ett sätt som strider mot offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen. En rättad
handling blir snarast en ny handling (ny version) i strikt juridisk betydelse och
en rättelse av uppgiften i handlingen har då inte gjorts.
De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga
handläggningen har även Mathias Söderberg deltagit. Föredragande har varit
Ulrika Söderman Wramsby.

Erna Zelmin-Ekenhem
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