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En mer effektiv tillgång till Migrationsverkets personuppgifter för 

Säkerhetspolisen 

Ju2020/00549/L7 

 

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 framföra följande.  

 

Inledningsvis kan konstateras att förslaget innebär en väsentlig utökning av 

Säkerhetspolisens möjlighet till direktåtkomst till Migrationsverkets person-

uppgifter jämfört med dagens reglering. En sådan utökad möjlighet kan innebära 

ökade risker ur ett integritetsperspektiv, bl.a. genom att fler personer får tillgång 

till de uppgifter som görs tillgängliga genom direktåtkomsten. För att 

utökningen ska kunna godtas bör den motiveras tydligare än vad som är fallet 

och behovet vägas mot integritetsriskerna.  

 

I promemorian föreslås att Säkerhetspolisen ska medges direktåtkomst bl.a. till 

uppgifter som myndigheten behöver för att förebygga, förhindra och upptäcka 

brottslig verksamhet som innefattar tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott 

med rasistiska eller främlingsfientliga motiv samt för att utreda sådana brott. I 

promemorian berörs emellertid inte behovet av direktåtkomst i dessa typer av 

ärenden. Någon avvägning mot integritetsriskerna kan därmed inte heller göras 

avseende dessa ärendetyper. Säkerhetspolisens behov av direktåtkomst i denna 

del måste därför övervägas och resonemangen utvecklas i det fortsatta 

författningsarbetet. 
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Gällande ärenden som avser vidarebosättning ifrågasätter nämnden om en 

hänvisning till 2 kap. 1 § 4 lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling 

av personuppgifter är en lämplig lösning för att definiera när direktåtkomst ska 

kunna medges Säkerhetspolisen i dessa fall. En sådan hänvisning skulle medföra 

att, varje gång Säkerhetspolisen åläggs en ny uppgift som omfattas av 2 kap. 

1 § 4 lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, även 

direktåtkomst till Migrationsverkets uppgifter medges om det behövs för att 

fullgöra den nya uppgiften. Det kan ifrågasättas om det är avsikten med 

förslaget. I promemorian anförs inget annat skäl för den nämnda hänvisningen 

än att tydliggöra att direktåtkomst kan medges för vidarebosättningsärenden. 

Eftersom konsekvenserna av en sådan hänvisning inte går att överblicka anser 

nämnden att den föreslagna lösningen i denna del, ur integritetsskydds-

perspektiv, inte framstår som lämplig för att möjliggöra direktåtkomst. 

Nämnden förordar därför en alternativ lösning, exempelvis genom att förslagets 

hänvisning till 2 kap. 1 § 4 lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling 

av personuppgifter ersätts med ett tillägg med innebörden att direktåtkomst kan 

medges även i övrigt rörande ärenden hos Migrationsverket om det är påkallat i 

Säkerhetspolisens verksamhet för att förebygga och avslöja hot mot rikets 

säkerhet eller allmän säkerhet (se Migrationsverkets skrivelse dnr 

Ju2018/01106/L7). 

 

 

_____________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens 

ordförande Gunnel Lindberg. Föredragande har varit Ulrika Söderqvist. 

 

 

 

 

Gunnel Lindberg    

   Ulrika Söderqvist 

 

 

 


