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Ecris-TCN – Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelands-

medborgare (SOU 2021:20)  

Ju2021/01462 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har anmodats att yttra sig över inne-

hållet i rubricerat betänkande. 

 

Nämnden har granskat förslagen främst med utgångspunkt från sin uppgift att 

ur ett rättssäkerhets- och integritetsskyddsperspektiv utöva tillsyn över viss 

brottsbekämpande verksamhet. 

 

Nämnden vill med denna utgångspunkt framföra följande synpunkter. 

 

Förslaget att fingeravtryck ska tas på alla som har dömts till fängelse i minst 

sex månader (avsnitt 8.5.3) 

Nämnden instämmer i utredningens bedömning att fingeravtryck bör tas även 

på dömda för att kunna tillgodose kravet i förordningen om Ecris-TCN att fin-

geravtryck från tredjelandsmedborgare, utan unionsmedborgarskap, som har 

dömts till fängelse i minst sex månader ska finnas i Ecris-TCN. Utredningens 

förslag går emellertid längre än vad som krävs för att uppfylla förordningens 

krav i denna del. Således föreslår utredningen att fingeravtryck ska tas på alla, 

oavsett medborgarskap, som har dömts till fängelse i minst sex månader. För-

slaget är enligt nämnden långtgående ur ett integritetsperspektiv och det saknas 

en djupare analys och motivering till varför en sådan reglering är nödvändig att 

genomföra i det nu aktuella sammanhanget. Till det kan läggas att regeringen 

nyligen beslutat att tillsätta en utredning1 med uppdrag att se över förutsättning-

arna för att använda biometri som verktyg i brottsbekämpningen. Syftet med 

utredningen är att fler personer som misstänks för brott ska kunna identifieras 

                                                 
1 Dir. 2021:34 Biometri i brottsbekämpningen. 
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med hjälp av fingeravtryck, dna eller ansiktsbilder eller liknande information 

om individuella kännetecken. Frågan om upptagande av fingeravtryck kommer 

således i det sammanhanget att utredas grundligt utifrån olika perspektiv.  

 

Sammantaget anser nämnden därför att förslaget endast bör genomföras till den 

del det är nödvändigt utifrån kraven som ställs i förordningen om Ecris-TCN. 

 

Tillsynen över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling i egenskap av 

centralmyndighet behöver tydliggöras 

Trots att förordningen om Ecris-TCN innehåller flera artiklar om tillsyn saknas 

det i betänkandet en samlad och närmare analys av vad dessa innebär för Sveri-

ges del. Nämnden, som bl.a. har tillsyn över den personuppgiftsbehandling som 

Polismyndigheten utför enligt brottsdatalagen (2018:1177) och lagen 

(2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens 

område, anser därför att frågan bör bli föremål för ytterligare analys och klargö-

rande i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

_____________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. I 

beslutet har Gunnel Lindberg (ordförande), Anti Avsan, Charlotta Bjälkebring 

Carlsson, Matheus Enholm, Elisabeth Falkhaven, Christina Linderholm, Olle 

Sandahl och Björn von Sydow deltagit. Föredragande har varit Mika Kortzon. 
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