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Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet 

(Ds 2022:21) 

Ju2022/02786 

 

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

hållet i rubricerad promemoria. 

 

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. 

 

Nämnden kan konstatera att interoperabilitetsförordningarna och de förslag som 

lämnas i promemorian på ett inte obetydligt sätt kommer att medföra ett intrång 

i den personliga integriteten för de enskilda som berörs. Hur omfattande detta 

intrång kan komma att bli är, mot bakgrund av det komplexa regelverket, svår-

överskådligt. Nämnden vill därför framhålla vikten och behovet av en väl av-

vägd tillsyn över den personuppgiftsbehandling som kommer att utföras med 

stöd av det nya regelverket.  

 

Nämnden kan därutöver konstatera att promemorian, såvitt avser interoperabi-

litetsförordningarnas förhållande till allmän dataskyddsreglering (se avsnitt 

12.1), inte närmare berör hur Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling med 

stöd av förordningarna förhåller sig till lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens 

behandling av personuppgifter (SDL) och frågan om eventuell dubbelreglering 

i det avseendet. Enligt nämnden, som bl.a. har tillsyn över den personuppgifts-

behandling som Säkerhetspolisen utför enligt SDL, skulle SDL t.ex. kunna bli 

tillämplig på ett förfarande som innebär att Säkerhetspolisen fotograferar eller 

tar fingeravtryck av en person för att genomföra en sökning i CIR i utlännings-

ärenden som rör den nationella säkerheten, exempelvis vid verkställighet av ett 
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beslut om utvisning i ett kvalificerat säkerhetsärende. Personuppgiftsbehand-

lingen skulle då kunna sägas äga rum för att fullgöra uppgifter enligt utlännings- 

och medborgarskapslagstiftningen, se 2 kap. 1 § punkten 3 c SDL, och därmed 

omfattas av nämndens tillsyn. Nämnden anser därför att frågan om och konse-

kvenserna av en eventuell dubbelreglering bör bli föremål för vidare analys och 

klargörande i det fortsatta lagstiftningsarbetet.  

____________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. I 

beslutet har Gunnel Lindberg (ordförande), Barbro Thorblad, Anti Avsan, 

Charlotta Bjälkebring Carlsson, Matheus Enholm, Elisabeth Falkhaven, 

Christina Linderholm, Olle Sandahl och Björn von Sydow deltagit. 

Föredragande har varit Philip Björkman. 

 

 

 

Gunnel Lindberg     


