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Yttrande över betänkandet ”Ett samlat ansvar för tillsyn
över den personliga integriteten” (SOU 2016:65)

Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1 § förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom området för
elektronisk kommunikation. Enligt 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk
kommunikation är PTS tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation (LEK). Med utgångspunkt från myndighetens
verksamhetsområden har PTS följande synpunkter på betänkandet.
PTS instämmer i utredningens bedömning att det vare sig är möjligt eller
lämpligt att samla all tillsyn över behandling av personuppgifter hos en
myndighet. PTS instämmer även i utredningens konstaterande att skyddet av
enskildas personliga integritet bara är ett av flera syften med
integritetsregleringen i LEK och att kraven på säker kommunikation gäller även
om inte kommunikationen innehåller personuppgifter. Myndigheten vill härvid
betona att de aktuella reglerna ytterst syftar till att säkerställa rätten till
konfidentiell kommunikation, vilket är en grundläggande rättighet som är
fristående från rätten till skydd av personuppgifter.
PTS instämmer vidare i utredningens bedömning att tillsynsansvaret för
huvuddelen av bestämmelserna i 6 kap. LEK ska ligga kvar hos PTS men att
det finns några bestämmelser som på grund av sin utformning och den svagare
kopplingen till sektorn elektronisk kommunikation bör falla under
Datainspektionens tillsynsansvar. Myndigheten tillstyrker således utredningens
förslag om att tillsynen över bestämmelserna i LEK om abonnentförteckningar
och s.k. cookies ska utföras av Datainspektionen istället för PTS.
PTS delar även utredningens bedömning att det är viktigt att Datainspektionen
och PTS samverkar i bl.a. gränsdragningsfrågor. PTS vill framhålla att
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myndigheterna har en väl fungerande samverkan redan idag. Med den ordning
för samverkan på europeisk nivå som införs när den nya
dataskyddsförordningen börjar tillämpas, kan dock PTS förutse att behovet av
samverkan och utbyte av information mellan myndigheterna ökar ytterligare.
PTS har inga synpunkter på utredningens övriga förslag.

___________________
Yttrandet har beslutats av tf. generaldirektören Catarina Wretman. I ärendets
slutliga handläggning har även avdelningschefen Annica Bergman och Staffan
Lindmark (föredragande) deltagit.
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