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Er beteckning: Ku 2021/01812

Avsnitt 8 En ny lag om behandling av personuppgifter
Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker delvis utredningens förslag om att 
införa en lag som reglerar hanteringen av känsliga personuppgifter i ärenden som 
stöd till det civila samhället. Förslaget är väl avvägt och ställer upp tillräckliga 
villkor vad gäller behandlingen i de delar som rör just prövningen av ett 
förtydligat demokrativillkor. Länsstyrelsen finner dock att lagförslaget riskerar att 
begränsa myndighetens möjligheter att hantera känsliga personuppgifter i 
förhållande till civilsamhället vid sidan om denna prövning, på ett sätt som inte är 
motiverat med hänsyn till de krav som ställs i dataskyddsförordningen och lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att fördela statsbidrag till 
organisationer som företräder nationella minoriteter. Vidare fördelar myndigheten 
statsbidrag till tidiga insatser för asylsökande. I det första fallet, men även i det 
andra, kommer det in uppgifter som utgör känsliga personuppgifter enbart 
eftersom de genom kopplingen till organisationen avslöjar till exempel etnicitet 
eller religiös övertygelse, jämför s 100 i betänkandet. Uppgifterna behövs för att 
handlägga ansökan, och är till sin karaktär dock inte av sådan art att de i sig är 
särskilt integritetskänsliga. Det rör sig om sådant som kontaktuppgifter eller 
uppgifter om vem som är firmatecknare alternativt ordförande i en sådan förening. 
Vid sidan av uppdraget att fördela statsbidrag har myndigheten också ett uppdrag 
att främja asylsökandes framtida etablering och samordna länets arbete samt 
uppdraget att, tillsammans med Sametinget, samordna och följa upp hur 
minoritetspolitiken genomförs nationellt. Vidare har Länsstyrelsen i Stockholms 
län ett särskilt uppdrag att samordna och följa upp insatser inom strategin för 
romsk inkludering i hela landet och för att stödja kommuner att utveckla arbetssätt 
för romsk inkludering. 
Det finns ett behov av att använda till exempel kontaktuppgifter som kommer in 
genom bidragsansökningar i det samordnande och stödjandet arbetet. Genom 
ansökningarna om statsbidrag får länsstyrelsen tillgång till uppdaterade 
kontaktuppgifter och uppgift om det finns nya organisationer på området. På 
samma sätt meddelar andra myndigheter länsstyrelsen att de har gett bidrag till en 
organisation som företräder en nationell minoritet. De som får bidrag bjuds till 
exempel in till samråd eller annat främjande arbete. På detta sätt minskas också 
den administrativa bördan för organisationerna. 
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Genom att den föreslagna lagen begränsas behandlingen av samtliga känsliga 
personuppgifter, utan att hänsyn tas till i vilket sammanhang och av vilken 
karaktär de är, till de fall där de är nödvändiga för handläggningen av ett ärende 
kommer länsstyrelsen förhindras att använda kontaktuppgifter på det sätt som 
beskrivs ovan. Enligt länsstyrelsens mening innebär detta alltför genomgripande 
begränsning av den personuppgiftsbehandling som myndigheten har behov av att 
genomföra för att kunna utföra sitt uppdrag. 

Avsnitt 9 En ny bestämmelse om sekretess
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att införa en ny sekretessbestämmelse för 
uppgifter i ärenden om stöd till civilsamhället. Det finns ett behov av att skydda 
uppgifter om enskildas personliga förhållanden i den här typen av ärenden. 
Förslaget framstår som väl avvägt och i linje med vad som gäller i övrigt för 
ärenden som handläggs hos länsstyrelsen. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg med jurist Anna 
Månsson Nylén som föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf. 
rättsdirektör Helena Remnerud och tillväxtdirektör Anna Conzen medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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