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Remissvar – Hur står det till med den personliga integriteten?
(SOU 2016:41)
Internetstiftelsen i Sverige (IIS) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar
för positiv utveckling av internet i Sverige. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän
.se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det
nationella domännamnsregistret. Sedan september 2013 sköter IIS också drift och
administration för toppdomänen .nu.
En av IIS visioner är att vi vill ha ett internet för alla. Alla människor i Sverige ska ha
samma rätt och möjlighet att utnyttja internets tjänster. Internet ska vara säkert,
användarna ska känna sig trygga och kunna lita på tjänster på internet. Det är viktigt för
IIS att medborgarnas rätt till integritet skyddas vid användning av informationsteknik.
IIS har fått möjlighet att lämna remissvar på delbetänkandet och lämnar följande
synpunkter.

Allmänt om delbetänkandet
IIS anser att delbetänkandet innehåller en grundlig beskrivning av den tekniska
utveckling som skett och hur utvecklingen påverkat sättet vi kommunicerar på samt hur
den fredade zonen som medborgare har rätt till minskat, samtidigt som användningen
och insamlandet av personuppgifter har ökat.
Delbetänkandet innehåller en värdefull och omfattande kartläggning och analys av
viktiga områden där det kan finnas risker för intrång i den personliga integriteten vid
användande av informationsteknik. IIS välkomnar detta helhetsperspektiv men vill
också uttrycka att bilden inte är heltäckande och att den, särskilt inom IT-området,
snabbt förändras.
IIS anser att det är bra att delbetänkandet kartlagt och analyserat riskerna för intrång i
den personliga integriteten utifrån ett individperspektiv. Perspektivet porträtteras tydligt i
avsnittet ”Ett dygn med familjens Svenssons elektroniska spår”. Avsnittet ger läsaren en
tydlig och målande bild av samhällets digitalisering, den ökade användningen av
personuppgifter och hur detta påverkar oss ur ett individperspektiv.
IIS saknar i delbetänkandet utredning om hur den nya Dataskyddsförordningen kan
komma att påverka bedömningen av riskerna för intrång i den personliga integriteten.
Det är idag knappast möjligt att diskutera integritetsfrågor utan att frågorna i olika mån
påverkas av Dataskyddsförordningen. Det skulle vara intressant att få
Integritetskommitténs bedömning över Dataskyddsförordningens påverkan på de i
delbetänkandet identifierade områdena.
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Integritetskommitténs förslag om ökad information till regering och
riksdag
IIS välkomnar Integritetskommitténs förslag att utvidga Datainspektionens uppdrag att
följa och beskriva utvecklingen på IT-området när det gäller frågor som rör personlig
integritet och ny teknik till att även omfatta de legala förutsättningarna för
integritetsskyddet samt att Datainspektionen ges uppdrag att årligen till regeringen
lämna en redovisning om utvecklingen inom området. IIS delar också utredningens
bedömning att Datainspektionen bör få ökade resurser för detta viktiga arbete.
IIS välkomnar också utredningens förslag som innebär att regeringen i en årlig skrivelse
ska informera riksdagen om utvecklingen och det aktuella tillståndet när det gäller
frågor som rör personlig integritet, informationsteknik och de legala förutsättningarna för
integritetsskyddet.
IIS saknar dock även här en analys av hur Integritetskommitténs förslag förhåller sig till
och påverkas av Dataskyddsförordningen.

Skolfederation
Skolfederation är ett av områdena inom skolan som identifierats och undersökts av
Integritetskommittén. Skolfederation har tagits fram under ledning av SIS, Swedish
Standards Institute, och drivs av IIS.
Integritetskommittén beskriver federationen som ett intressant exempel eftersom den
kan ge ett förbättrat integritetsskydd för eleverna samtidigt som den också underlättar
skolsektorns hantering av elevernas personuppgifter. Det är korrekt att Skolfederation
är en tjänst som, använd på korrekt sätt, kan innebära att personuppgifterna ges ett
bättre skydd och exponeras för leverantörerna i mindre omfattning än vad som annars
hade varit fallet.
IIS delar också Integritetskommitténs bedömning att skyddet är beroende av
skolhuvudmännens och leverantörernas kunskap och val av inställningar i tjänsten. IIS
vill betona att det alltid är skolhuvudmannens ansvar att endast lämna ut de
användaruppgifter som verkligen behövs för respektive tjänst, oavsett om detta sker i
en federation eller inte. Aktivt deltagande i Skolfederation medför dock att
skolhuvudmannen får en ytterligare chans att tänka efter en extra gång och förse
tjänsterna med användarattribut utifrån en minimalistisk princip.
IIS delar således Integritetskommitténs beskrivning och bedömning av Skolfederation.
IIS anser dock att utredningens bedömning att Skolfederation innebär en viss risk för
den personliga integriteten istället bör uttryckas som att skolhuvudmännens, i många
fall, bristande kunskap om integritetsskydd innebär en viss risk för den personliga
integriteten, detta även vid användning av Skolfederation.
___________________________________
Detta remissvar har beslutats av verkställande direktör Danny Aerts.
Bolagsjurist Jonas Brodin har varit föredragande.
I den slutliga handläggningen har även bolagsjurist Filippa Murath, chefsjurist Elisabeth
Ekstrand, säkerhetschef Anne-Marie Eklund-Löwinder, kommunikationschef Jannike
Tillå och Kristina Alexanderson deltagit.
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