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Polismyndighetens behandling av personuppgifter i it-systemet Asp  

 

1. SAMMANFATTNING 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat Polismyndighetens be-

handling av personuppgifter i it-systemet Asp, med fokus på äldre registreringar. 

Granskningen har visat att de registervårdsinsatser som Polismyndigheten vid-

tog år 2016 i samband med övergången från det allmänna spaningsregistret till 

it-systemet Asp inte har varit tillräckliga. Bland annat har vissa äldre notiser 

behandlats för länge i systemet. I flera fall har det särskilda ändamålet med 

behandlingen inte heller framgått med tillräcklig tydlighet.  

 

Nämnden konstaterar vidare att rutinerna för längsta tid för behandling avseende 

personer som avtjänar påföljd genom vård på sjukhus har visat sig vara 

bristfälliga. Bristerna har bestått i att vårduppgifter inte har uppdaterats med 

information om att vården har upphört, vilket i tre fall inneburit att uppgifter har 

behandlats avseende personobjekt som överhuvudtaget inte längre skulle finnas 

i systemet. Detta är särskilt allvarligt med hänsyn till att behandlingen även 

innefattat känsliga personuppgifter om hälsa. Nämnden uppmanar därför 

Polismyndigheten att så snart som möjligt kontrollera i vilken utsträckning 

bristerna berör ytterligare personobjekt i systemet. Nämnden välkomnar även 

Polismyndighetens arbete med att se över rutinerna för hur myndighetens 

system hålls uppdaterade om påföljder som förlänger bevarandetiden. Detta 

arbete bör prioriteras.  

   

Även om nämnden har förståelse för att personuppgiftsbehandlingen i Asp är 

omfattande är det av stor vikt att det registervårdande arbetet kontinuerligt fort-

sätter, inte minst för att säkerställa att uppgifter som registrerats före nu gällande 

lagstiftning uppfyller de krav som ställs enligt brottsdatalagen och polisens 

brottsdatalag. Nämnden ser positivt på att Polismyndigheten med anledning av 

nämndens granskning har vidtagit och inlett olika typer av registervårdsinsatser.  
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2. BAKGRUND 

2.1. Inledning 

Fram till den 1 mars 2017 fördes det allmänna spaningsregistret med stöd av 

den tidsbegränsade lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister 

(Asp-lagen). Därefter fördes registret med stöd av polisdatalagen (2010:361), 

som upphävdes den 1 januari 2019. Numera reglerar brottsdatalagen 

(2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter 

inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag) motsvarande behandling, 

som sker i it-systemet Asp. 

 

I och med att Asp-lagen upphörde att gälla och personuppgifter därefter behand-

lades enligt polisdatalagen och numera behandlas enligt brottsdatalagen och 

polisens brottsdatalag, har vissa förutsättningar för behandlingen ändrats. Till 

exempel måste det vara tydligt för vilket eller vilka särskilda ändamål uppgifter 

behandlas i systemet. Vidare krävs ett högre straffminimum för att personupp-

gifter ska få behandlas jämfört med tidigare. 

 

Den 7 maj 2019 beslutade nämnden att granska Polismyndighetens behandling 

av personuppgifter i it-systemet Asp. Granskningen har syftat till att kontrollera 

om Polismyndighetens behandling av personuppgifter i systemet är förenlig 

med vissa bestämmelser i brottsdatalagen och polisens brottsdatalag.  

 

Framför allt följande frågor har stått i fokus för nämndens granskning. 

 

• Behandlas personuppgifter bara för särskilda, uttryckligt angivna och berätti-

gade, ändamål och hur framgår ändamålet med behandlingen? 

 

• Är förutsättningarna uppfyllda för att göra personuppgifter gemensamt till-

gängliga? 

 

2.2. Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 2 kap. 1 § polisens brottsdatalag får Polismyndigheten behandla person-

uppgifter om det är nödvändigt bl.a. för att förebygga, förhindra eller upptäcka 

brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott.  

 

Personuppgifter får behandlas bara för särskilda, uttryckligt angivna och berätti-

gade ändamål (2 kap. 3 § brottsdatalagen).  

 

Enligt 3 kap. 2 § första stycket 1 polisens brottsdatalag får personuppgifter göras 

gemensamt tillgängliga om uppgifterna kan antas ha samband med misstänkt 

brottslig verksamhet och den misstänkta verksamheten innefattar brott för vilket 
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det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer eller som sker systematiskt. För 

gemensamt tillgängliga uppgifter ska det genom en särskild upplysning anges 

för vilket ändamål uppgifterna behandlas om det inte framgår av sammanhanget 

eller på något annat sätt (2 kap. 3 § andra stycket brottsdatalagen och 2 kap. 3 § 

polisens brottsdatalag). 

 

Enligt 2 kap. 17 § brottsdatalagen får personuppgifter inte behandlas under 

längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behand-

lingen. 

 

Enligt 4 kap. 7 § andra stycket polisens brottsdatalag får personuppgifter, som 

inte behandlas i ett ärende, inte behandlas längre än tre år efter utgången av det 

kalenderår då registreringen avseende personen gjordes. Personuppgifter som 

kan antas ha samband med brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket 

det är föreskrivet fängelse i två år eller mer får inte behandlas längre än fem år 

efter utgången av det kalenderår då registreringen gjordes. Om en ny registre-

ring beträffande personens anknytning till brottslig verksamhet görs före ut-

gången av de tidsfristerna, får de personuppgifter som redan finns om personen 

fortsätta att behandlas så länge någon av uppgifterna får behandlas. Enligt be-

stämmelsens tredje stycke ska tiden då en misstänkt person avtjänar ett fängelse-

straff eller genomgår sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård med sär-

skild utskrivningsprövning inte räknas med vid beräkningen av de tidsfrister 

som anges i andra stycket. 

  

3. UTREDNINGEN 

3.1 Genomförande 

Nämnden inhämtade inledningsvis information från Polismyndigheten om den 

personuppgiftsbehandling som utförs i it-systemet Asp. Vid den tiden fanns det 

drygt 120 000 personer registrerade som personobjekt i systemet, vilka är län-

kade till s.k. notiser. Omkring 25 000 polisanställda har behörighet att söka i 

systemet, vilket innebär att uppgifterna i systemet är gemensamt tillgängliga. 

 

Den 3 och 4 oktober 2019 genomfördes en inspektion under vilken nämnden 

granskade personuppgiftsbehandlingen avseende dels de 30 äldsta notiserna, 

dels ett urval av ett 30-tal personobjekt i it-systemet Asp. Gemensamt för samt-

liga granskade personobjekt var att de helt eller delvis var länkade till notiser 

som hade registrerats före nu gällande lagstiftning. Bland annat valdes ett antal 

personobjekt som var länkade till notiser från 1970-, 1980- eller 1990-talet ut 

för granskning. 

 

Efter inspektionen har Polismyndigheten på nämndens begäran besvarat frågor 

om notiser avseende 17 personobjekt. Frågorna har bland annat gällt för vilket 
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särskilt ändamål som uppgifterna i notiserna behandlas och med vilket stöd som 

uppgifterna har gjorts gemensamt tillgängliga. Därutöver har nämnden avseende 

fyra notiser som inte var länkade till något personobjekt ställt frågor om varför 

personuppgifterna i notiserna behandlas och huruvida de fortfarande är nödvän-

diga att behandla med hänsyn till ändamålet med behandlingen.  

3.2 Polismyndighetens yttrande 

Polismyndigheten har anfört i huvudsak följande.  

 

Generellt om personuppgiftsbehandlingen i it-systemet Asp 

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter i it-systemet Asp är 2 kap. 1 § 

1–2 polisens brottsdatalag, det vill säga uppgifterna behandlas för att förebygga, 

förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller lagföra 

brott. 

 

Det särskilda ändamålet med behandlingen framgår av omständigheterna, 

nämligen av innehållet i notiserna (notisflödet) och av den inledande informa-

tionen om personobjektet. Även den valda notistypen kan ge upplysning om 

ändamålet med behandlingen. Notistyperna är förutbestämda av underrättelse-

enheten vid Nationella operativa avdelningen (Noa). Rutiner för att säkerställa 

att ändamålet framgår finns i Polismyndighetens handbok för it-systemet Asp. 

 

Ett exempel på särskilt ändamål för vilka uppgifter behandlas i it-systemet Asp 

är narkotikabrottslighet och specifikt försäljning av narkotikaklassade preparat. 

Andra exempel på sådana ändamål för vilka uppgifter behandlas är terrorism, 

människohandel och tillgreppsbrottslighet, under förutsättning att den 

misstänkta brottsliga verksamheten innefattar brott för vilket det är föreskrivet 

fängelse ett år eller mer eller sker systematiskt samt är av särskild betydelse i 

det brottsförebyggande arbetet. 

 

Vad gäller registervårdsarbete beslutades år 2016 vid övergången från det all-

männa spaningsregistret till it-systemet Asp om en särskild registervårdsinsats 

för att se till att uppgifter som migrerades från det tidigare registret till det nya 

it-systemet fick behandlas enligt den då gällande polisdatalagen. Genom insat-

sen granskades i första hand några tusen utpekade s.k. spaningsnotiser, varvid 

dessa, om det behövdes, kompletterades med uppgift om vilken misstänkt 

brottslig verksamhet som uppgifterna kunde antas ha samband med alternativt 

togs bort. Stickprover utfördes i samband med registervårdsinsatsen för att upp-

märksamma andra eventuella brister i den informationsmängd som migrerades. 

I dag sker registervårdsarbetet i it-systemet Asp löpande i det dagliga arbetet i 

polisregionerna och på Noa. Utöver löpande registervård ska även särskild 

registervårdskontroll ske årligen enligt en registervårdsplan.  
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Generellt om notiserna som nämnden ställt frågor om 

Notiserna i it-systemet Asp som nämnden har ställt frågor om har registrerats 

mellan åren 1972 och 2016. De aktuella notiserna registrerades dels före det att 

Asp-lagen infördes, dels under den tid som lagen var i kraft. Ingen av notiserna 

har registrerats efter det att Asp-lagen upphörde att gälla. Asp-lagen innebar en 

annan reglering med andra grunder för registrering av personuppgifter jämfört 

med vad som gäller i dag.  

 

Notiser som inte har varit länkade till något personobjekt  

Personuppgifterna i notiserna som inte har varit länkade till något personobjekt 

har behandlats under en tid då flera olika dataskyddsregleringar har gällt. 

Notistypen är Inbrott, som i det nuvarande it-systemet Asp har en bevarandetid 

på fem år. I polisens brottsdatalag finns regler som medför att nya registreringar 

avseende en person kan förlänga den tid under vilken uppgifter om personen får 

behandlas (4 kap. 7 § andra stycket polisens brottsdatalag). Motsvarande 

reglering fanns i tidigare gällande dataskyddsreglering. Polismyndigheten 

känner inte till orsaken till varför uppgifterna i notiserna felaktigt inte var 

länkade till något personobjekt. Behandlingen av uppgifter i en notis som saknar 

länk till ett personobjekt bör upphöra senast när den tidsfrist som har satts för 

notisen har uppnåtts. Uppgifterna i notiserna har dock fortsatt att behandlas. Det 

är på grund av notisernas ålder inte möjligt att utreda om notiserna tidigare har 

varit länkade till personobjekt, vilket är en omständighet som kan ha utgjort skäl 

för förlängning av behandlingen. Med anledning av detta är det inte möjligt att 

ange vid vilken tidpunkt som behandlingen borde ha upphört. Polismyndigheten 

har dock efter bedömning i november 2019 funnit att det inte längre finns skäl 

att behandla uppgifterna, varför uppgifterna har tagits bort.  

 

Vårduppgifter och längsta tid för behandling 

I it-systemet Asp registreras uppgifter under rubriken vårduppgifter såväl när en 

person avtjänar tid i anstalt som när en påföljd verkställs genom vård. Som tidi-

gare nämnts finns i polisens brottsdatalag regler som medför att nya regi-

streringar avseende en person kan förlänga den tid under vilken uppgifter om 

personen får behandlas. I enlighet med 4 kap. 7 § tredje stycket polisens brotts-

datalag ska inte den tid under vilken en misstänkt person bl.a. avtjänar ett 

fängelsestraff eller genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-

prövning tas med vid beräkningen av längsta tillåtna tid för behandling av 

uppgifter.  

 

Polismyndigheten har beträffande tre personobjekt där det har funnits en 

registrerad vårduppgift bedömt att personuppgifterna i notiserna inte längre ska 

behandlas och därmed upphört med behandlingen av uppgifter om personerna i 

systemet. Skälet till att uppgifterna i notiserna har fortsatt att behandlas är 

sannolikt att vårduppgiften inte har uppdaterats med information om att vården 

har upphört. It-systemet Asp har en funktion med automatisk avläsning från 
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kriminalvårdsregistret, från vilket Polismyndigheten får information om såväl 

inledande som avslutande av påföljd. Vad gäller vård på anstalt är den 

hanteringen hos Kriminalvården helt digital. I fråga om inledande och avslut-

ande av påföljd avseende nu aktuell vårdform, vård på sjukhus, för Kriminal-

vården in sådana uppgifter i kriminalvårdsregistret manuellt. I de tre aktuella 

fallen synes inte kriminalvårdsregistret ha försetts med uppgift om att vården 

har upphört, och Polismyndigheten har därmed inte fått information om detta. 

Av den anledningen har behandlingen i systemet fortlöpt utan någon tidsgräns. 

Vid en kontroll i kriminalvårdsregistret i samband med nämndens inspektion 

fann Polismyndigheten att personerna inte förekom i kriminalvårdsregistret.  

 

Polismyndigheten har inte tillgång till historiska uppgifter från Kriminalvården 

avseende när vården upphörde för personerna och inte heller om andra påföljder 

har avtjänats. Polismyndigheten kan därför inte ange vid vilken tidpunkt som 

behandlingen av uppgifterna borde ha upphört.  

 

Registervårdsinstatser efter nämndens inspektion   

Med anledning av vad som framkom vid nämndens inspektion har Polismyndig-

heten vidtagit vissa registervårdsinsatser. I november 2019 genomförde 

Polismyndigheten en registervårdsinsats, varvid de äldsta notiserna mellan åren 

1970 och 1985 kontrollerades i systemet. Utöver de fyra ovan nämnda notiserna 

som inte var länkade till något personobjekt och som inte längre skulle behand-

las, fann Polismyndigheten skäl att upphöra med behandlingen av personupp-

gifter i ytterligare ett antal notiser. 

 

It-systemet Asp är uppbyggt så att en notistyp väljs vid registreringen av en 

uppgift. I samband med nämndens inspektion uppdagades det att särskilt notis-

typen Trafik har använts vid ett antal tillfällen då det har varit fråga om upptäckt 

eller information i samband med fordonskontroll eller liknande, som i och för 

sig kan avse trafikrelaterad brottslighet, även om den misstänkta brottsliga 

verksamheten och det särskilda ändamålet med behandlingen dock främst har 

gällt annan brottslighet. Även om den misstänkta brottsliga verksamheten och 

de särskilda ändamålen framgår av omständigheterna har Polismyndigheten be-

dömt det som lämpligt att göra förtydliganden i flera fall. Det kan tilläggas att 

Polismyndighetens nu gällande handbok för it-systemet Asp innehåller instruk-

tioner om att den notistyp som väljs vid registrering ska avse den misstänka 

brottsliga verksamhet som händelsen handlar om samt att ändamålet med 

behandlingen ska tydliggöras om det inte framgår av omständigheterna.   

 

Även om omfattande registervårdsinsatser och andra åtgärder vidtogs i samband 

med upphörandet av Asp-lagen, tyder det som framkom vid nämndens inspek-

tion på att det i flera fall kan vara lämpligt med förtydliganden i fråga om notiser 

där notistypen är en annan än den misstänkta brottsliga verksamhet och de ända-

mål för vilka uppgifterna behandlas. Utöver de förtydliganden som har gjorts 
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avseende vissa av notiserna som nämnden ställt frågor om, har Polismyndig-

heten inlett en registervårdsinsats för att säkerställa tydligare koppling mellan 

notis och ändamål avseende notiser som registrerats före eller under Asp-lagens 

tillämplighet. Det gäller främst notistypen Trafik, men även andra notistyper 

kan bli aktuella att se närmare på.  

 

I flera notiser som nämnden ställt frågor om har, som framgått, information om 

att vård har upphört inte nått Polismyndigheten, varför tiden för behandling av 

uppgifter i it-systemet Asp i dessa fall har förlängts. Frågor om hur 

Polismyndighetens system hålls uppdaterade om påföljder som förlänger 

bevarandetider ses för närvarande över hos myndigheten.    

 

4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Generellt om personuppgiftsbehandlingen i it-systemet Asp 

Personuppgiftsbehandlingen i it-systemet Asp är omfattande, både sett till 

mängden registrerade uppgifter och till den tidsperiod som behandlingen i syste-

met omfattar. Under den tid som uppgifter har behandlats i först det allmänna 

spaningsregistret och numera i it-systemet Asp har regleringen avseende Polis-

myndighetens personuppgiftsbehandling ändrats vid flera tillfällen, vilket på 

olika sätt har påverkat förutsättningarna för behandlingen. Brottsdatalagen och 

polisens brottsdatalag gör emellertid inte skillnad på när en personuppgift har 

registrerats, utan all befintlig personuppgiftsbehandling i systemet måste upp-

fylla de krav som ställs enligt dessa nu gällande lagar. Polismyndigheten har 

således ett ansvar för att se till att behandlingen av samtliga registrerade person-

uppgifter i systemet är förenlig med brottsdatalagen och polisens brottsdatalag.  

 

Framgår det särskilda ändamålet med behandlingen? 

It-systemet Asp behandlar gemensamt tillgängliga uppgifter, vilket ställer krav 

på att ändamålet med behandlingen ska framgå genom en särskild upplysning 

om ändamålet inte framgår av sammanhanget eller på något annat sätt. När ett 

system som Asp behandlar personuppgifter för flera olika ändamål är det således 

helt avgörande att det särskilda ändamålet med varje personuppgift tydligt fram-

går för att tillsynsmyndigheter och de tjänstemän som får tillgång till person-

uppgifterna ska kunna bedöma till exempel om uppgifterna behövs, om de är 

adekvata och relevanta, om de får göras gemensamt tillgängliga och vilken 

längsta tid för behandling som gäller för uppgifterna.  

   

Nämnden har avseende omkring ett 30-tal av notiserna i de granskade person-

objekten haft svårt att utläsa för vilket särskilt ändamål som personuppgifterna 

i notiserna behandlas. Svårigheten har framför allt avsett uppgifter som 

kategoriserats under notistyperna Trafik och Iakttagelse. Enligt Polismyndig-

heten framgår det särskilda ändamålet av sammanhanget, nämligen av den sam-

lade bilden av innehållet i notiserna avseende personen samt av den inledande 
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informationen avseende respektive personobjekt. Efter nämndens inspektion har 

myndigheten dock förtydligat ändamålet med behandlingen avseende närmare 

hälften av de aktuella notiserna genom en särskild upplysning eller genom att 

ändra notistyp. Exempelvis kan nämnas att trafiknotiser som rört mindre allvar-

lig trafikrelaterad brottslighet har kompletterats med särskilda upplysningar om 

att personobjektet kan antas ha samband med till exempel narkotika- och 

våldsbrottslighet.  

 

Nämnden konstaterar att det särskilda ändamålet med behandlingen i flera av de 

granskade notiserna inte har framgått med tillräcklig tydlighet. I de fall Polis-

myndigheten har kompletterat notiserna med en särskild upplysning eller genom 

en ändring av notistyp bedömer nämnden dock att det numera framgår för vilka 

ändamål personuppgifterna behandlas. I övriga fall anser nämnden att Polis-

myndigheten har lämnat godtagbara förklaringar och motiveringar om på vilket 

sätt det särskilda ändamålet framgår. Nämnden ser positivt på att Polismyndig-

heten även har inlett en särskild registervårdsinsats för att säkerställa en tyd-

ligare koppling mellan notis och ändamål avseende notiser i systemet som 

registrerats före eller under Asp-lagens tillämplighet.  

 

Är förutsättningarna för att göra uppgifterna gemensamt tillgängliga 

uppfyllda? 

I de fall nämnden har haft svårt att utläsa det särskilda ändamålet med behand-

lingen har det inte heller varit möjligt att bedöma om förutsättningar funnits för 

att göra uppgifterna gemensamt tillgängliga. Nämnden kan dock, efter Polis-

myndighetens svar och förtydliganden avseende de särskilda ändamålen, 

konstatera att det avseende merparten av notiserna blivit tydligt att uppgifterna 

har fått göras gemensamt tillgängliga i systemet.  

 

Vad däremot gäller den otydlighet som funnits avseende notistypen Narkotika 

vill nämnden framföra följande. Flera av notiserna innehåller uppgifter om eget 

bruk eller eget innehav av narkotika, vilket typiskt sett utgör ett ringa narkotika-

brott enligt 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) för vilket är föreskrivet böter eller 

fängelse i högst sex månader. Polismyndigheten har avseende vissa av notiserna 

åberopat att uppgifterna på olika sätt har samband med narkotikarelaterad brotts-

lig verksamhet för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer. En moti-

vering som nämnden godtar är till exempel att den registrerade personen har 

samröre med andra personer som kan kopplas till grövre narkotikabrottslighet. 

I andra fall har Polismyndighetens motiveringar dock varit formulerade i mer 

allmänna ordalag. I ett sådant fall, där personobjektet var misstänkt för eget bruk 

av narkotika, har Polismyndigheten endast uppgett att uppgifterna i notisen kan 

antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet gällande narkotika-

brottslighet och tillgreppsbrottslighet, vilken innefattar brott för vilket är 

föreskrivet fängelse i ett år eller mer, samt att tillgreppsbrottslighet ofta är 

sammankopplat med narkotikabrottslighet.  
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När personuppgifter görs gemensamt tillgängliga innebär det typiskt sett ökade 

risker för intrång i den personliga integriteten. Även om nämnden inte finner 

tillräckliga skäl att ifrågasätta Polismyndighetens motiveringar avseende de 

aktuella narkotikanotiserna, erinras myndigheten om att det vid varje enskild 

registrering måste göras en noggrann prövning av om uppgifterna får göras 

gemensamt tillgängliga. Detta gör sig särskilt gällande när uppgifter rör 

misstänkt brottslig verksamhet för vilket det inte är föreskrivet fängelse i ett år 

eller mer, eftersom sådan verksamhet inte i sig kan utgöra grund för att göra 

uppgifter gemensamt tillgängliga, förutsatt att det inte rör sig om brottslighet 

som sker systematiskt.  

 

Längsta tid för behandling  

Nämnden har vid granskningen iakttagit fyra äldre notiser, samtliga från 1970-

talet, som inte var länkade till något personobjekt. Polismyndigheten har uppgett 

att behandlingen av notiser som inte är länkade till något personobjekt bör upp-

höra senast när den tidsfrist som har satts för notisen har upphört, vilken i 

förevarande fall är fem år. På grund av notisernas ålder har det dock enligt Polis-

myndigheten inte varit möjligt att utreda om notiserna tidigare har varit länkade 

till personobjekt, vilket i sådant fall kan ha utgjort skäl för en förlängning av 

tidsfristerna för behandlingen. Hur länge den felaktiga behandlingen har pågått 

är således inte klarlagt. Nämnden noterar dock att Polismyndigheten nu har tagit 

bort de aktuella notiserna. Därtill kan nämnas att Polismyndigheten efter 

nämndens inspektion har genomfört en registervårdsinsats, där de äldsta notis-

erna i systemet som registrerats mellan år 1970–1985 kontrollerades. 

Registervårdsinsatsen ledde till att Polismyndigheten fann skäl att ta bort 

ytterligare notiser. 

 

Polismyndigheten har efter nämndens inspektion även helt upphört med person-

uppgiftsbehandlingen i it-systemet Asp avseende tre personobjekt, som tidigare 

avtjänat påföljd i form av vård på sjukhus, på grund av att längsta tid för behand-

lingen har överträtts. Den felaktiga behandlingen har enligt Polismyndigheten 

sannolikt berott på att myndigheten inte nåtts av information från kriminalvårds-

registret om att vården upphört, vilket inneburit att behandlingen i systemet har 

fortlöpt utan någon tidsgräns. Polismyndigheten har inte kunnat uppge när 

behandlingen borde ha upphört. Nämnden konstaterar dock att det avseende 

personobjekten, som enbart varit länkade till en eller ett fåtal notiser från 1970-, 

1980- och 1990-talet, framgår att personerna intogs på sjukhus under 1980-, 

1990- respektive början av 2000-talet. Den felaktiga behandlingen har därför 

sannolikt pågått under en inte alltför obetydlig tid. Nämnden finner det anmärk-

ningsvärt att rutinerna är bristfälliga när det gäller informationsöverföringen om 

att vård på sjukhus har avslutats. Bristerna har i dessa fall inneburit att uppgifter 

har behandlats avseende personobjekt som överhuvudtaget inte längre skulle 

finnas i systemet. Detta är särskilt allvarligt med hänsyn till att behandlingen 

även innefattat känsliga personuppgifter om hälsa. Nämnden uppmanar därför 
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Polismyndigheten att så snart som möjligt kontrollera i vilken utsträckning brist-

erna omfattar ytterligare personobjekt i systemet. Polismyndigheten bör även 

prioritera arbetet med att åtgärda bristerna så att myndighetens system hålls upp-

daterade om påföljder som förlänger bevarandetiden. 

 

Avslutande synpunkter 

Granskningen av it-systemet Asp, med fokus på äldre registreringar, har visat 

att de registervårdsinsatser som Polismyndigheten vidtog år 2016 i samband 

med övergången från det allmänna spaningsregistret till it-systemet Asp inte har 

varit tillräckliga. Således har bland annat vissa äldre notiser behandlats för länge 

i systemet. I flera fall har det särskilda ändamålet med behandlingen inte heller 

framgått med tillräcklig tydlighet. Därutöver har rutinerna för längsta tid för be-

handling avseende personer som avtjänar påföljd genom vård på sjukhus visat 

sig vara bristfälliga.  

 

Även om nämnden har förståelse för att personuppgiftsbehandlingen i Asp är 

omfattande är det av stor vikt att det registervårdande arbetet kontinuerligt fort-

sätter, inte minst för att säkerställa att uppgifter som registrerats före nu gällande 

lagstiftning uppfyller de krav som ställs enligt brottsdatalagen och polisens 

brottsdatalag.  
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