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Yttrande med anledning av betänkandet Totalförsvarsdatalag –
Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97)
(dnr Fö2017/01697/RS)
Centrum för vapenfrihet, CFV, har sent fått kännedom om rubricerade betänkande och
vill lämna följande kortfattade synpunkter inför den fortsatta beredningen.
CFV, som är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med syfte att bl.a. studera och bevaka tillämpningen av bestämmelserna om rätt att vara vapenfri, gör årligen
en statistisk sammanställning av antalet ansökningar om vapenfrihet hos Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet, TRM, samt antalet beslut om bifall, avslag, avskrivning resp.
avvisning i sådana ärenden. För det fall det förekommer beslut om annat än bifall begär
CFV ut handlingarna i ärendet i syfte att granska handläggningen. Statistik finns i fråga
om antalet ansökningar, bifall och avslag i obruten serie sedan 1986, baserad på bl.a.
Rekryteringsmyndighetens och dess föregångares statistik. Sedan 2006 finns statistik
baserad på Civilpliktsrådets och sedermera CFV:s inhämtade uppgifter enligt ovan.
Den statistik som CFV sammanställer är unik. Uppgifterna sammanställs f.n. inte av
TRM eller någon annan aktör. Statistiken är av största intresse för studiet av volymer av
vapenfria och handläggningen av vapenfriärenden, vilket gör sig gällande än starkare
sedan värnplikten nu har återaktiverats.
Efter kontakt med TRM har fråga uppkommit om dataslagningar för uttag av de
nämnda uppgifterna skulle vara tillåtna enligt den föreslagna totalförsvarsdatalagen.
CFV uppfattar att lagförslaget inte förbjuder sådana sökbegrepp. Uppgift om bifall i ett
vapenfriärende torde inte vara en känslig personuppgift (även om omständigheter som
åberopats till grund för en ansökan många gånger kan utgöra känsliga personuppgifter)
och träffas inte heller av uppräkningen i förslaget till 13 § andra stycket. CFV vill ändå
framhålla det angelägna i att uppgifterna även framdeles ska kunna sökas fram, också
om TRM själv på nytt vill börja föra sådan statistik, och att detta beaktas i den fortsatta
beredningen.
CFV har tidigare bjudits in att svara på remisser som berör totalförsvarsplikten och tar
gärna även fortsättningsvis emot sådana inbjudningar.
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