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Polisens tillgång till uppgifter från
signalspaning Ds 2018:35
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.
Datainspektionen lämnar följande synpunkter.
Förbudet mot användning av uppgifter
Datainspektionen anser att det, för skyddet av den personliga integriteten, är
viktigt att upprätthålla gränserna mellan försvarsunderrättelseverksamhet
och den brottsutredande verksamheten.
Inspektionen ställer sig därför positiv till att det införs en bestämmelse om
att uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt inte får användas
för att utreda brott. Det saknas dock utredning kring hur det i praktiken ska
kunna säkerställas att uppgifter från underrättelser inte kommer att flyta in i
den brottsutredande verksamheten.
Tillsyn
I promemorian föreslås att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska
utöva tillsyn över Säkerhetspolisens och Polismyndighetens tillämpning av
den föreslagna lagen. Bestämmelserna om tillsyn föreslås inte omfatta övriga
brottsbekämpande myndigheters tillämpning av lagen.
Även om behovet av tillsyn är mindre hos de övriga brottsbekämpande
myndigheterna anser Datainspektionen att det bör införas regler om tillsyn
för alla de myndigheter som ska tillämpa lagen, för att säkerställa allmänhetens förtroende och regelefterlevnaden av den nya lagen.
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I dag utövar både Datainspektion och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden tillsyn över Polismyndighetens och Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling. Datainspektionen utövar även tillsyn över övriga
brottsbekämpande myndigheters personuppgiftsbehandling.
Datainspektionen utövar dessutom tillsyn över Försvarets radioanstalts
personuppgiftsbehandling enligt lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Inspektionen har därmed stor erfarenhet av att utöva tillsyn
över känslig verksamhet med omfattande sekretess. Det finns således inget
som hindrar att Datainspektionen utses till tillsynsmyndighet över alla de
myndigheter som ska tillämpa lagen.
Förslag till lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss
brottsbekämpande verksamhet
Promemorian innehåller ett förslag till ändring avseende Säkerhets- och
integritetsskyddsnämndens kontroll på begäran av enskild (3 § ovan nämnda
lag). Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens kontroller avser Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Den enskildes rätt att begära kontroll av
Polismyndighetens personuppgiftsbehandling har sin grund i artikel 17
brottsdatadirektivet1. I promemorian saknas det en analys av om den
begränsning av enskildas rättigheter som föreslås är i överensstämmelse med
direktivet.
Datainspektionens motsvarande skyldighet enligt 5 kap. 3 § brottsdatalagen
(2018:1177) att på begäran av enskild kontrollera om personens uppgifter
behandlas författningsenligt (s.k. laglighetskontroller) nämns inte i
promemorian. Inspektionens laglighetskontroller omfattar all den personuppgiftsbehandling som utförs av behöriga myndigheter enligt brottsdatalagen.
I övrigt har Datainspektionen inget att erinra mot förslagen i promemorian.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter
föredragning av juristen Maria Andersson.
Charlotte Waller Dahlberg, 2018-11-08 (Det här är en elektronisk signatur)
1

Brottsdatalagen införlivar EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/680 av den
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av
personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa
straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets
rambeslut 2008/977/RIF.
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