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Departementspromemorian Utbyte av uppgifter ur 

kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ds 2011:15)    

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat förslagen i 

promemorian främst utifrån sin uppgift att ur ett rättssäkerhets- och 

integritetsskyddsperspektiv utöva tillsyn över viss brottsbekämpande 

verksamhet som på grund av sekretess är undandragen allmän insyn.  

 

I nämndens uppgifter ingår för närvarande att utöva tillsyn över 

Säkerhetspolisens behandling av uppgifter enligt polisdatalagen (1998:622). 

Från och med den 1 mars 2012, då den nya polisdatalagen (2010:361) samt 

lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister träder i kraft, kommer 

nämndens tillsyn även att omfatta öppna polisens personuppgiftsbehandling 

enligt dessa lagar.  

____________ 

 

Promemorian omfattar förslag till författningsändringar som ansetts 

nödvändiga för att genomföra rambeslutet (2009/315/RIF) om organisationen 

av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och det därtill 

knutna rådsbeslutet (2009/316/RIF). Rambeslutets genomförande innebär att 

uppgifter hänförliga till enskild kommer att behandlas i större omfattning än 

vad som för närvarande sker. Därtill kommer behandlingen i vissa delar att 

avse andra uppgifter än de som svenska myndigheter nu behandlar i den 

brottsbekämpande verksamheten. De föreslagna författningsändringarna rör 

bl.a. nya polisdatalagen och därmed sådan personuppgiftsbehandling som 

kommer att omfattas av nämndens tillsyn.    

 

Av promemorian framgår att rambeslutet inte innebär att alla uppgifter som 

överförts till annat land också måste lagras i de nationella systemen. Det finns 

ingen lagringsskyldighet avseende t.ex. fingeravtrycksuppgifter. Nämnden 

delar utredarens uppfattning att lagring av sådana uppgifter förutsätter en 

kompletterande bestämmelse i den nya polisdatalagen. Det sagda innebär 

emellertid att uppgifter som lagras i enlighet med promemorians förslag inte 

självklart behandlas för att fullgöra ett internationellt åtagande i enlighet med 
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gallringsbestämmelsen i 4 kap. 15 § första stycket nya polisdatalagen. Enligt 

nämndens bedömning är det snarast gallringsbestämmelsen i 4 kap. 14 § nya 

polisdatalagen som ska tillämpas på till Sverige överförda 

fingeravtrycksuppgifter som lagras här även efter att uppgiften gallrats hos 

domslandet. Vilken gallringsbestämmelse som ska tillämpas på dessa uppgifter 

bör klargöras i den fortsatta beredningen. Det bör i lagen (1998:620) om 

belastningsregister tydliggöras att gallring av uppgifter som tillförts registret 

från annat domsland med stöd av rambeslutet i första hand ska gallras enligt 

domslandets gallringsbestämmelser. 

 

Enligt rådsbeslutet ska även uppgifter rörande den dömda personens 

födelseort, föräldrars namn och plats för brottet m.m. lagras i Sverige. I 

promemorian föreslås att hanteringen av sådan information ska regleras i 

förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Enligt förslaget ska det i 

förordningen införas en bestämmelse där det framgår att uppgifterna ska 

registreras i särskild ordning. Någon särskild gallringsregel för sådana 

uppgifter omnämns däremot inte och det kan därför antas att utredningens 

förslag om gallring av uppgifter om utländska domar m.m. som tillförts 

belastningsregistret ska gälla även för dessa uppgifter. En sådan ordning 

innebär att uppgifterna kan vara nationellt tillgängliga även efter det att 

gallring skett i domslandet. Enligt nämndens uppfattning bör även detta 

förhållande utredas närmare. 

 

Nämnden konstaterar slutligen att förslagets genomförande innebär att 

nämndens tillsynsuppgifter i viss mån kommer att utökas. Nämnden har inget 

att invända mot detta men vill ändå påtala att det kommer att kräva 

kompetensutveckling och större arbetsinsatser, främst vid nämndens kansli. 

_____________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av nämnden. I beslutet har ledamöterna Sigurd 

Heuman, ordförande, Susanne Nylund, Birgitta Carlsson, Linnéa Darell, Gun 

Hellsvik, Berit Jóhannesson och Björn Wahlquist deltagit. Föredragande har 

varit Fredrik Hugo. 

 
 
 
Sigurd Heuman 
   
  Fredrik Hugo   


