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Snabbare registrering av vigsel

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att med Skatteverket göra det
möjligt att registrering av vigsel kan ske snabbare också med hänsyn taget till EUdirektivet 2016/679.

Motivering
Anledningen till motionen är att möjliggöra en snabbare hantering av vigselregistrering också med tanke på EU-direktivet 2016/679 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter.
Sedan Skatteverket tog över registrering av vigslar kan det ibland ta upp till två
veckor innan en vigsel enligt Svenska kyrkans ordning blir registrerad på Skatteverket.
Först tar det blivande brudparet ut hindersprövning och får den i pappersform
tillsammans med vigselintyget som de lämnar till vigselförrättaren.
När vigseln har blivit utförd skrivs vigselintyget på av vigselförrättaren och bokförs i Svenska kyrkans datasystem. Därefter sänds vigselintyget vidare till Skatteverket i pappersform med underskrift och alla de uppgifter som hör till. Vigselintyget ska lämnas av vigselförrättaren så snart som möjligt och likaså, så snart som
möjligt, skickas till Skatteverket. Sedan kan det ändå dröja innan vigseln registreras
och uppgifterna att de som blivit vigda finns registrerade som vigda.
Den här fördröjningen kan innebära problem för det vigda paret, särskilt om de
ska ut på sin bröllopsresa och vill finnas registrerade som vigda.
Visst kan det finnas lösningar på det här med vigselbevis och annat för att visa
att paret verkligen är vigda, men det vore smartare om det fanns möjlighet att göra
registreringen snabbare.
I vår tid med datasystem så borde det vara möjligt. Det skulle kunna införas en
modell som gjorde att när vigsel antecknas i Svenska kyrkans datasystem, så skulle
det kunna kopplas direkt till Skatteverkets datasystem.
Det borde kunna möjliggöras också med hänsyn tagen till hur PUL kommer att
se ut efter det nya EU-direktivet som gäller från 1 januari 2018 Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter samt övriga nationella dataskyddsbestämmelser som kan bli en
följd av detta.
Samtidigt som EU-direktivet skriver i punkt 3: ”skyddet av fysiska personers
grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter och att
säkerställa det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna”, finns det
också i punkt 10 följande skrivning:

Vad gäller behandlingen av personuppgifter för att fullgöra en rättslig
förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led
i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige, bör
medlemsstaterna tillåtas att behålla eller införa nationella bestämmelser
för att närmare fastställa hur bestämmelserna i denna förordning ska
tillämpas.
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Eftersom vi ofta talar om att hänsyn ska tas till person i första hand, vilket också
EU-direktivet har som utgångspunkt, vore det en fördel om beslut och överenskommelse skulle kunna fattas som gör det möjligt att en registrering av en vigsel i
Svenska kyrkans ordning ska kunna bli registrerad så snabbt som möjligt.
Det borde det vara väsentligt att frågan om EU-direktivet inte blir en fråga där
myndighet, som Skatteverket, och Svenska kyrkan kommer ännu längre ifrån
varandra. EU-direktivet och den lagstiftning som blir en följd av det borde kunna
harmoniseras i frågor som berör kyrkobokföring och de uppgifter om personuppgifter
som förs för medlemmarna i Svenska kyrkan, så att digitaliserade personuppgifter
inte drabbar enskilda personer på ett negativt sätt, vilket skulle kunna bli särskilt
tydligt i hanteringen av vigselregistrering.
Därför borde kyrkostyrelsen få uppdraget att komma fram till någon överenskommelse med Skatteverket eller annan instans som skulle göra det möjligt att
registrering av vigsel kan ske snabbare också med hänsyn taget till EU-direktivet
2016/679.
Träslövsläge den 29 juni 2017
Karl-Gunnar Svensson (KR)
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