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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-03-03 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 

 

Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgifts-

behandling m.m. 

 

Enligt en lagrådsremiss den 19 februari 2015 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 

1. lag om ändring i rättegångsbalken,  

2. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser  

    om unga lagöverträdare,  

3. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,  

4. lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,  

5. lag om ändring i polislagen (1984:387),  

6. lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000),  

7. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),  

8. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,  

9. lag om ändring i lagen (2003:367) om lastning och lossning av  

    bulkfartyg,  

10. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläpps- 

      rätter,  
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11. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt  

      och finansiering av terrorism,  

12. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),  

13. lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165),  

14. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361).  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Sara 

Markstedt. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i vapenlagen  

 

6 kap. 7 §  

 

Av paragrafens första mening framgår att Polismyndigheten omedel-

bart ska underrätta Försvarsmakten om omständigheter som kan 

medföra att en person som tillhör hemvärnets personal är olämplig 

att inneha skjutvapen. I förslaget till en ny andra mening stadgas att, 

om Säkerhetspolisen får kännedom om sådana omständigheter, bör 

myndigheten underrätta Försvarsmakten om dessa. I författnings-

kommentaren anges att, eftersom det inte är fråga om en uppgifts-

skyldighet för Säkerhetspolisen, ett informationslämnande förutsätter 

att Säkerhetspolisen efter en sedvanlig sekretessprövning bedömer 

att uppgiften kan lämnas. 

 

Bestämmelsen i den föreslagna andra meningen bör utformas som 

en skyldighet för Säkerhetspolisen att underrätta Försvarsmakten om 

sådant som kan ha betydelse för bedömningen i så stor utsträckning 

som Säkerhetspolisens verksamhet medger det (jfr lagrådsremissen, 

s. 104).  
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Förslaget till lag om ändring i polisdatalagen  

 

2 kap. 12 § 

 

Den nya bestämmelsen i första stycket 8 hänvisar till 5 kap. 7 § ”om 

uppgifter om forensiska uppslag”. I den paragrafen anges att Natio-

nellt forensiskt centrum inte får behandla personuppgifter för det än-

damål som anges i 1 § första stycket 5 när det har förflutit fem år ef-

ter utgången av det kalenderår då ärendet där uppgifterna förekom-

mer registrerades. Enligt 1 § första stycket 5 får vid Nationellt foren-

siskt centrum personuppgifter behandlas om det behövs för att ta 

fram uppslag i syfte att underlätta arbetet med att förhindra eller upp-

täcka brottslig verksamhet eller utreda och beivra brott. Uttrycket 

”forensiska uppslag” är inte definierat i lagen. Lagrådet föreslår att 

uttrycket stryks i 2 kap. 12 § och att det i stället hänvisas till uppgifter 

om sådana uppslag som avses i 5 kap. 1 § första stycket 5. 

 

5 kap. 1 § 

 

I första stycket 3 c föreslås att personuppgifter får behandlas om det 

behövs för att begära forensiska analyser, undersökningar eller jäm-

förelser av eller utföra sådana åtgärder åt ”en utländsk brottsbekäm-

pande myndighet, en mellanfolklig organisation eller ett EU-organ”. I 

författningskommentaren anges som exempel Europol och Eurojust. 

Som den föreslagna lagtexten är formulerad uppkommer frågan om 

analyser, undersökningar eller jämförelser ska kunna begäras av och 

åtgärder utföras åt också sådana mellanfolkliga organisationer eller 

EU-organ som inte är brottsbekämpande. Frågan bör övervägas 

närmare i det fortsatta lagstiftningsarbetet.  
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5 kap. 2 §  

 

I paragrafen regleras för vilka ändamål andra enheter inom Polis-

myndigheten än Nationellt forensiskt centrum ska kunna behandla 

personuppgifter. Som paragrafen är formulerad uppkommer frågor 

om vem som ska göra prövningen och vad prövningen ska avse. 

Lagrådet föreslår att paragrafen i stället ges följande lydelse: 

 

Vid en annan enhet inom Polismyndigheten än Nationellt forensiskt cent-

rum får personuppgifter behandlas om enheten behöver det för att sam-

manställa det underlag i form av insamlade spår eller annat som krävs för 

att sådana forensiska åtgärder som anges i 1 § första stycket 2 ska kunna 

utföras.  

Personuppgifter får behandlas vid en sådan annan enhet inom Polismyn-

digheten också om det behövs för att enheten ska kunna utföra forensiska 

analyser, undersökningar eller jämförelser. 

 

Upplysningsbestämmelserna 

 

I polisdatalagen finns åtskilliga bestämmelser som upplyser om att 

regeringen kan meddela verkställighetsföreskrifter eller föreskrifter 

med stöd av restkompetensen.  

 

I den senaste upplagan av Gröna boken (Ds 2014:1) lämnas anvis-

ningar om hur dessa upplysningsbestämmelser ska utformas. Anvis-

ningarna avviker från vad som tidigare har varit brukligt. De nya an-

visningarna har följts vid utformningen av de nya eller ändrade para-

grafer som föreslås i remissen. Andra upplysningsbestämmelser i 

lagen har lämnats oförändrade. Med remissens lagförslag kommer 

det således att finnas upplysningsbestämmelser som har olika ut-

formning, trots att deras innebörd ska vara densamma. För en läsare 

som inte känner till den historiska bakgrunden kan detta framstå som 

förvirrande och ge upphov till missförstånd. Lagrådet förordar att det 
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under den fortsatta beredningen övervägs om inte upplysningsbe-

stämmelserna i lagen bör ges en enhetlig utformning. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 


