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Polismyndighetens e-arkiv 
 

1. OM SAMRÅDET 
 
Polismyndigheten är enligt 2 § polisdataförordningen (2010:1155) skyldig 

att samråda  med Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden  i fråga om 

behandling av känsliga personuppgifter när vissa nya IT-system planeras. 

 

Polismyndigheten har i en skrivelse, som inkom till nämnden den 28 oktober 

2014, begärt samråd avseende införandet av ett e-arkiv för 

Polismyndigheten. E-arkivet ska ersätta den pappersbaserade arkiveringen 

och ta emot uppgifter från IT-system som ska bevaras för framtiden eller 

som har långa gallringsfrister. E-arkivet kommer att innehålla en stor mängd 

personuppgifter. 

 

Nedanstående yttrande baseras på den skriftliga information som nämnden 

fått av Polismyndigheten. Yttrandet innebär inte att nämnden uttalar sig om 

lagligheten av den behandling av uppgifter som kommer att ske i systemet.  
 

2. TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER 
 

Nämnden utövar tillsyn över behandling av personuppgifter enligt 

polisdatalagen (2010:361) (PDL) och lagen (2010:362) om polisens allmänna 

spaningsregister som utförs av Polismyndigheten.  

 

PDL gäller vid behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande 

verksamhet. Det är endast vissa uppgifter i e-arkivet som kommer att härröra 

från system som används i polisens brottsbekämpande verksamhet. Dessa 

uppgifter är enligt Polismyndigheten främst sådana som behandlas för att 

utreda och beivra brott. 
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I 2 kap. 12 § PDL finns en generell bestämmelse om att personuppgifter inte 

får bevaras under längre tid än vad som behövs för något eller några av de i 

lagen angivna ändamålen. När det gäller personuppgifter som behandlas i 

ärenden om utredning eller beivrande av brott och som har gjorts gemensamt 

tillgängliga, finns inga bestämmelser om gallring i PDL. I stället anges i 3 kap. 

10–11 § PDL att sådana uppgifter inte får behandlas i polisens brotts-

bekämpande verksamhet längre än viss tid.1 I 3 kap. 12 § PDL och 21–26 §§ 

polisdataförordningen finns bestämmelser om att uppgifter under vissa 

förutsättningar får behandlas i den brottsbekämpande verksamheten även efter 

det att denna tid har löpt ut. Uppgifter som inte längre får behandlas i polisens 

brottsbekämpande verksamhet är sådana som enligt Polismyndigheten kan 

komma ifråga för arkivering i e-arkivet. 

 

3. NÄMNDENS BEDÖMNING 
 
3.1 Avskiljande av uppgifter och arkivariefunktionen 
 

Vid digital arkivering ska, enligt 19 § polisdataförordningen, de arkiverade 

uppgifterna och handlingarna avskiljas från myndighetens brottsbekämpande 

verksamhet. Endast särskilt angivna tjänstemän ska ha åtkomst till arkiverade 

uppgifter och handlingar. 

 

Polismyndigheten har uppgett att cirka 100 personer vid arkivadministrationen 

och lokala arkivfunktioner kommer att ha tillgång till de uppgifter i e-arkivet 

som omfattas av PDL:s bestämmelser. Det är personer som arbetar 

huvudsakligen med arkiv och är placerade inom s.k. arkivgrupper på 

Informationsförvaltningsenheten på Polismyndighetens rättsavdelning. Det 

finns möjlighet att inom denna grupp begränsa tillgången till viss information. 

Bland annat kommer arkiverad information från Avdelningen för särskilda 

utredningar (tidigare Polisens internutredningar) att nås av en mycket 

begränsad grupp arkivarier. Alla ansökningar om behörighet till e-arkivet ska 

godkännas av e-arkivförvaltningen eller rättsavdelningen. 

 

Enligt nämndens bedömning har Polismyndigheten ordnat sin verksamhet på 

sådant sätt att uppgifterna i e-arkivet, i vart fall organisatoriskt, får anses 

avskilda från polisens brottsbekämpande verksamhet. 
 

  

                                                 

1 Bestämmelserna i 3 kap. 10 och 11 §§ PDL behöver inte tillämpas förrän den 1 januari 2018. 
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3.2 Återförande av uppgifter från e-arkivet till den brottsbekämpande 
verksamheten 
 

Personuppgifter som avskilts från den brottsbekämpande verksamheten genom 

att arkiverats digitalt, får bara återföras till den brottsbekämpande 

verksamheten om det finns förutsättningar för det enligt PDL och 

polisdataförordningen, dvs. om de tidsfrister som anges i 3 kap. 10 och 11 §§ 

PDL inte löpt ut eller om bestämmelserna i 21–26 §§ polisdataförordningen om 

förlängda tidsfrister är tillämpliga. Om uppgifter i e-arkivet får fortsätta att 

behandlas i den brottsbekämpande verksamheten gäller PDL för behandlingen 

av dessa. Det innebär bl.a. att bestämmelserna i 3 kap. 5–7 §§ kan medföra 

begränsningar i vilka uppgifter som får sökas fram i e-arkivet.2 

 

Polismyndigheten har uppgett i huvudsak följande angående återförande av 

uppgifter från e-arkivet. Polismyndigheten håller på att utforma den så kallade 

utlämnandeprocessen för e-arkivet. Utformningen är dock inte klar eftersom 

det är många frågor som ska besvaras med koppling till PDL och 

Polismyndighetens nya organisation. Men det står klart att det kommer att 

finnas rutiner för sådana ärenden generellt, inte bara för den brottsbekämpande 

verksamheten utan för alla externa och interna förfrågningar. Rättsavdelningen 

kommer att göra en rättsutredning för att fastställa exakt i vilka situationer 

arkivarierna får lämna ut uppgifter till den brottsbekämpande verksamheten 

och hur arkivarierna säkerställer att en sådan situation föreligger. 

 

För att personuppgifter ska anses vara avskilda från den brottsbekämpande 

verksamheten krävs att en noggrann prövning sker innan personer som arbetar 

inom den brottsbekämpande verksamheten ges tillgång till sådana uppgifter i e-

arkivet. Nämnden bedömer att prövningen kommer att ställa höga krav på 

arkivariefunktionen. Tydliga, dokumenterade och väl förankrade riktlinjer 

kommer att krävas för att säkerställa en enhetlig och rättsenlig tillämpning av 

PDL:s och polisdataförordningens bestämmelser. Nämnden vill därför betona 

vikten av att Polismyndigheten tar fram interna styrdokument som anger under 

vilka förutsättningar framsökning och återbehandling av arkiverade uppgifter 

som kommer från den brottsbekämpande verksamheten får ske. 

 

Prövningen av om uppgifter som arkiverats digitalt åter ska få behandlas i den 

brottsbekämpande verksamheten är helt central för att det integritetsskydd som 

förutsätts i PDL ska kunna upprätthållas. Med hänsyn till att Polismyndigheten 

har uppgett att det ännu inte finns riktlinjer för hur prövningen ska ske kan 

nämnden inte bedöma om integritetsskyddet i e-arkivet är tillfredsställande. 

 

                                                 

2 Bestämmelserna i 3 kap. 6 och 7 §§ PDL behöver inte tillämpas förrän den 1 januari 2018. 
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Nämnden avser att återkomma till frågan om Polismyndighetens rutiner för 

återförande av uppgifter från e-arkivet. 

 

______________ 

 

Detta samrådsyttrande har beslutats av Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden. I beslutet har ledamöterna Susanne Nylund, 

ordförande, Linnéa Darell, Ulf Grape, Berit Jóhannesson, Zayera Khan,  

Eric Myrin och Stefan Tornberg deltagit. Föredragande har varit Fredrik Hugo. 
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   Fredrik Hugo 
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