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Passdatalag (Ds 2015:44) 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat förslagen i 

promemorian främst med utgångspunkt från sin uppgift att ur ett rättsäkerhets- 

och integritetsskyddsperspektiv utöva tillsyn över viss brottsbekämpande 

verksamhet, bl.a. över polisens behandling av personuppgifter enligt 

polisdatalagen (2010:361, PDL). 

 

Nämnden har med denna utgångspunkt inget att erinra mot förslagen i 

promemorian. Nämnden vill emellertid påpeka följande. 

 

Angående behandlingen av personuppgifter för de sekundära ändamål som 

föreslås i 7 § passdatalagen konstateras endast kort i skälen att dessa behov av 

behandling får anses väga tyngre än den risk för integritetsintrång som en 

sådan behandling kan innebära för den enskilde (s.161 f.). Nämnden 

ifrågasätter inte behovet av behandling för de angivna sekundära ändamålen 

men anser att intresseavvägningen mellan behovet av behandling och risken 

för integritetsintrång för den enskilde, i vart fall vad avser de sekundära 

ändamål som anges i andra meningen i den föreslagna 7 §, bör utvecklas i det 

fortsatta lagstiftningsarbetet.  

 

I passdatalagen föreslås en bestämmelse med innebörden att personuppgifter 

som avslöjar ras eller etniskt ursprung eller rör hälsa får behandlas om 

uppgifterna är nödvändiga för handläggningen av ett ärende eller om 

uppgifterna har lämnats i ett ärende och de endast behandlas i löpande text. I 

och med föreslagen bestämmelse får känsliga personuppgifter som är 

nödvändiga för handläggningen av ett ärende behandlas i passverksamheten 

även på annat sätt än i löpande text (s.170 ff.). I promemorian görs 

bedömningen att det även i verksamheten avseende nationella identitetskort 

behandlas personuppgifter som kan avslöja någons ras eller etniska 

tillhörighet. I förslaget till förordning om behandling av personuppgifter i 

verksamhet avseende nationellt identitetskort föreslås däremot inte någon 

bestämmelse som medför att känsliga personuppgifter som är nödvändiga för 

handläggningen av ett ärende får behandlas i verksamheten även på annat sätt 
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än i löpande text. Även om ifrågavarande behandling ofta torde ske med den 

enskildes samtycke kan skillnaden i reglering ifrågasättas. 

_____________________ 

 

Detta yttrande 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 och Mats Sander deltagit.   

Föredragande har varit Lisa Klasson. 

 

 

 

 

Sigurd Heuman    

 

   Lisa Klasson  

 


