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några andra författningar  
 
Promemorian har ”bara” tagit upp frågor inom familjerättens och den allmänna 
förmögenhetsrättens områden till EU:s nya dataskyddsförordning. Utan någon 
konsekvensbeskrivning värd namnet anger man vid de flesta förslagen att det inte kommer att 
orsaka några betydande förändringar, vilket förbundet tycker är märkligt. 
 
I förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) anges att Juridiska personer 
har rätt att mot skälig avgift hos den som bedriver kreditupplysningsverksamhet få besked om 
huruvida det i verksamheten behandlar uppgifter om personen. Här gör man ingen som helst 
skillnad på vilka juridiska personer det gäller. Det borde vara självklart att inte samma regler 
skulle gälla för den lokala Hem & skola-föreningen och Skatteverket, för Lisas café och 
Ericsson. Här kunde man lagt ner lite mer energi för att inse att små företag (mikroföretag 
enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG) borde kunna behandlas mer lika 
fysiska personer än multinationella företag eller stora myndigheter.  
 
Vad avser PM:et med skälig avgift? Det bör vara förutsebart och lika för fysiska personer, 
vare sig de är stora företag eller myndigheter, ifall det nu ska vara möjligt att ta ut avgift. 
 
När ändringar föreslås i Kreditupplysningslagen (1973:1173) borde även 8 § om gallring 
moderniseras. En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska, om uppgiften 
inte gäller skuldsanering eller F-skuldsanering, gallras senast tre år efter den dag då den 
omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser. Att regler gäller 
olika för näringsidkare än andra medborgare får anses diskriminerande och kan därför tas 
bort. Det förhåller sig ju dessutom så att näringsidkare inte är någon kronisk sjukdom utan det 
kan mycket väl bytas mot statlig anställning, vilket då medför andra regler för gallring. I EU-
förordningen förekommer inga undantag för näringsidkare och Sverige behöver väl inte ha 
mer företagshämmande regler än EU för övrigt? 



  

 
  

Då identitetskapningar, både för fysiska och juridiska personer, är en ökande trend är det 
väsentligt att meddelanden om begärda kreditupplysningar, lämnas till den som det begärts 
kreditupplysningar om så snabbt som möjligt. Dessutom bör det alltid vara fritt från avgifter 
för den som får kopian på kreditupplysningen samt att det framgår vem som ställt frågan.  
 
Med detta följer att det ska vara enklare och gratis att ändra felaktiga uppgifter om sig själv 
eller sitt företag. Ärenden kan hanteras elektroniskt med elektronisk signatur av typ bank-ID. 
 
Promemorian tar upp en viktig aspekt i form av ansvar för personuppgifter där det ska ställas 
krav på att myndigheten ska tvingas motivera varför personuppgifterna behöver bevaras, så 
att det inte blir bevarande hos myndigheter för sakens skull. Det kan även utgöra grund för att 
ett svenskt uppgiftslämnarregister kan upprättas i enlighet med t.ex. dansk, norsk och 
holländsk modell. 
 
I detta ärende har förbundsordföranden Anne A Marbrandt beslutat och näringspolitiskt 
ansvarig styrelseledamot Erik Sjölander varit föredragande. 
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