Samrådsyttrande

2017-09-13

Dnr 86-2017

SÄKERHETS- OCH
INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

Samråd avseende två nya it-system
1. BAKGRUND
Säkerhetspolisen inkom den 8 maj 2017 till Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden med en begäran om samråd enligt 2 §
polisdataförordningen (2010:1155). Begäran avser införandet av två nya itsystem (Säkerhetspolisens ärende med dnr 2017-5881-1), nedan benämnda
systemen.
Detta yttrande baseras på det skriftliga underlag som Säkerhetspolisen
inkommit med, samt de kompletterande uppgifter som Säkerhetspolisen
lämnat efter frågor från nämndens kansli. Yttrandet innebär inte att nämnden
uttalar sig om lagenligheten av den kommande behandlingen i systemen.
2. OM SAMRÅDET
Systemen ska användas i Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet.
Uppgifterna som ska behandlas i systemen kommer framför allt vara
inhämtade genom användning av hemliga tvångsmedel. Inhämtning av
uppgifter kan även ske efter beslag av datorutrustning och mobiltelefoner.
Syftet med systemen är att genom analys och bearbetning av inhämtat
material åskådliggöra innehållet och göra det förståeligt. Av sekretesskäl är
det inte möjligt att i yttrandet närmare beskriva systemen.
Vad gäller den rättsliga bedömningen av den behandling som kommer ske i
systemen har Säkerhetspolisen bl.a. uppgett följande.
Behandlingen av uppgifterna kommer att ske för att förebygga, förhindra och
upptäcka brottslig verksamhet, alternativt utreda eller beivra brott (6 kap 1 §
1 och 2 polisdatalagen [2010:361; PDL]). I ändamålet ryms även eventuell
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planering, uppföljning och utvärdering, eftersom detta är en integrerad del av
den brottsbekämpande verksamheten. Uppgifterna i respektive system
kommer inte vara gemensamt tillgängliga i polisdatalagens mening.
Uppgifterna kommer att raderas i systemen när respektive bearbetning och
analys är färdig, alternativt vid den tidigare tidpunkt när beslut om förstöring
fattas i enlighet med tvångsmedelslagstiftningen. I något fall kan uppgifter,
efter bevarandebeslut, komma att bevaras i systemen under en längre tid för
exempelvis uppföljning och utvärdering. Behandlingen av uppgifter i
systemen kommer att kunna hänföras till specifika ärenden och gallring
kommer att ske senast ett år efter det att ärendet avslutades (6 kap. 7 § första
meningen PDL).
3. NÄMNDENS BEDÖMNING
Polisdatalagen medger att uppgifter i systemen får bevaras upp till ett år efter
det att ett ärende avslutats (6 kap. 7 § första meningen PDL). Mot bakgrund
av Säkerhetspolisens beskrivning av syftet med systemen borde det dock i
normalfallet inte vara nödvändigt att bevara uppgifter under så lång tid.
Säkerhetspolisen bör därför införa rutiner och anta styrdokument för att
säkerställa att uppgifterna raderas när det inte längre finns behov av att
behandla dem i systemen.
När det inte längre finns rättsliga förutsättningar att bevara upptagningar och
uppteckningar från tvångsmedelsanvändning (material) ska materialet
förstöras. Brottsutredande myndigheter får, trots att förstöringsbeslut fattats,
behandla uppgifter från materialet i enlighet med vad som är särskilt
föreskrivit i lag.1 Nämnden förutsätter att Säkerhetspolisen har lagstöd för att
behandla uppgifter ur materialet i de fall som det finns beslut om att
materialet ska förstöras. Även detta bör tydliggöras i interna styrdokument.
Nämnden har i övrigt ingen erinran mot Säkerhetspolisens beskrivning av
hur personuppgifter kommer att hanteras i systemen.
_____________

1

Se 27 kap. 24 § rättegångsbalken och 9 § lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk
kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.
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Detta samrådsyttrande har beslutats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. I beslutet har ledamöterna Sigurd Heuman (ordförande), Barbro
Thorblad, Cecilia Dalman Eek, Linnéa Darell, Berit Jóhannesson, Zayera
Khan, Christina Linderholm, Ewa Samuelsson, Mats Sander och Jonas
Åkerlund deltagit. Föredragande har varit Johanna Rådberg.
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