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Departementspromemorian Behandlingen av personuppgifter vid
Statens kriminaltekniska laboratorium (Ds 2013:22)

Siikerhets' och integritetsskyddsnämnden har granskat ft)rslagen i
departementspromemorian med utgångspunkt fran sin uppgift att ur ett
rättssäkerhets- och integritetsskyddsperspektiv utöva tillsyn över viss
brottsbekåimpande verksamhet, bland annat över polisens behandling av
personuppgifter enligt polisdatalagen (201 0:361 ) (PDL).

Niimnden iir tveksam till promemorians ftirslag att reglera den behandling
av personuppgifter som sker i den så kallade elimineringsdatabasen i pDL
liksom att vissa beståimmelser i PDL ska vara tillämpliga på andra delar av
SKL:s verksamhet, eftersom det är oklart om dessa delar av verksamheten tir
att anse som brottsbekåimpande. Till skillnad fran utredaren menar niimnden
att PDL så långt som möjligt bör renodlas till att avse behandling i
brottsbekämpande verksamhet, eftersom särskilda intressen gör sig gällande
i sådan verksamhet (fr prop, 2009/10:85 s. 73 f;. En sådan avgriinsning av
lagens tillämpningsområde framgår också av 1 kap. 2 $ PDL. Om ftirslaget
genomftirs bör en ändring av niimnda paragraf övervägas.

om ftirslag till tindringar i 4 kap. PDL genomftirs bör vidare struktur och
ordval ses över. Exempelvis bör bestämmelsen om elimineringsdatabasens
aindamål formuleras så att den överensstämmer med ordalydelsen i andra
iindamålsbestämmelseri lagen (4kap. I a g PDL i fdrslaget).

Nåimnden vill slutligen uppmärksamma att frågan om nämndens tillsyn inte
berörs i promemorian. Eftersom delar av PDL enligt ftirslaget skulle bli
tillämpliga på all personuppgiftsbehandling hos SKL bör omfattningen av
niimndens tillsyn över personuppgiftsbehandlingen hos SKL klargöras i det
fortsatta lagstift ningsarbetet.
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Detta yltrande har beslutats av nålmnden. I beslutet har ledamöterna Sigurd
Heuman, ordftirande, Susanne Nylund, Linnda Darell, Leif Hallberg, Eric
Myrin och Stefan Tornberg deltagit. Föredragande har varit Fredrik
Berglund.
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