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Myndighetsdatalag, SOU 2015:39 
 
Utredningens uppdrag har varit att se över den så kallade registerlagstiftningen. 
Rättsområdet omfattar ett stort antal sektors- eller myndighetsspecifika lagar och 
förordningar som kompletterar personuppgiftslagen och innehåller bestämmelser 
om statliga och kommunala myndigheters behandling av personuppgifter. 
 
Utredningen föreslår bland annat att myndigheters intern-administrativa verksam-
het undantas från den nya lagens tillämpningsområde. Nämnden hanterar inga 
andra personuppgifter än de som behandlas vid den interna administrationen och 
kommer därför, om lagen träder i kraft, att undantas myndighetsdatalagen. 
 
Gentekniknämnden instämmer i förslaget om undantag och har i övrigt inga syn-
punkter på utredningen. 
 
 
Beslut i detta ärende har efter föredragning av ledamoten Birgitta Eilemar fattats 
av ledamöterna Stefan Johansson, Marianne Pettersson, Annika Eclund, Stellan 
Welin, Jens Sundström, Anna Tunlid och Lars Ährlund-Richter samt tjänstgörande 
ersättarna Betty Malmberg, Kew Nordqvist, Daniel Bäckström, Bengt Eliasson, 
Rikard Holmdahl och Laura Parducci. Vid ärendets slutliga handläggning utan att 
delta i avgörandet deltog även ersättaren Sven Ove Hansson samt kanslichefen 
Marie Nyman och tjänstemännen Birgit Postol och Jenny Carlsson. 
 
 
 
Birgitta Eilemar 
 
 
 
    Marie Nyman 
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