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Kriminalvården är positiv till de förslag som lämnas i utredningen och anser att det är
angeläget att förslagen genomförs. Kriminalvården bedömer dock, i likhet med utredningen, att det fortfarande finns ett stort behov av en fullständig översyn av Kriminalvårdens registerförfattningar.
Förslagen i utredningen är i huvudsak endast nödvändiga anpassningar till de nya regelverken avseende personuppgiftsbehandling, vilket beror på att utredningens uppdrag inte
innefattade en materiell översyn av exempelvis förordningen (2001:682) om behandling av
personuppgifter inom kriminalvården. Den nya förordningen (föreslagen lydelse
kriminalvårdens brottsdataförordning) förblir därför omodern med en detaljerad reglering
som inte svarar mot varken Kriminalvårdens behov eller dagens krav på
registerförfattningar. Förordningen bör renodlas och den detaljerade regleringen bör
lämpligen ske genom föreskrifter. Kriminalvården anser att en utredning bör tillsättas för
att göra en fullständig översyn av förordningen.
Kriminalvården vidhåller vad som anförts i yttrandet över betänkandet Brottsdatalag (SOU
2017:29) om tillämpningsområdet för brottsdatalagen och kriminalvårdens brottsdatalag
och de gränsdragningsfrågor som gör sig gällande. Vidare anser Kriminalvården att det
alltjämt inte är helt klart hur och i vilken utsträckning uppgifter som behandlats för
ändamål inom tillämpningsområdet för brottsdatalagen eller kriminalvårdens brottsdatalag
kommer att kunna behandlas för ändamål som faller utanför tillämpningsområdet. Ett
klargörande avseende sådana frågor är av stor betydelse i den praktiska tillämpningen.
Kriminalvården efterfrågar vidare ett klargörande om hur frågor om bevarande av
personuppgifter ska hanteras när uppgifter som behandlats under ett regelverk övergår till
att behandlas under ett annat regelverk.
Enligt 27 § häktesförordningen (2010:2011) ska en målsägande tillfrågas om han eller hon
vill få information om en intagen som avtjänar straff för ett brott som har riktats mot
någons liv, hälsa, frihet eller frid t.ex. friges. Kriminalvården har under beredningen av
betänkandet uppmärksammat att det saknas en bestämmelse i 5 § kriminalvårdens
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brottsdataförordning som ger Kriminalvården rätt att behandla denna uppgift (jfr 8 § första
stycket 5). Kriminalvården anser att en bestämmelse motsvarande 8 § första stycket 5 i
kriminalvårdens brottsdataförordning bör föras in under 5 §.
Kriminalvården välkomnar utredningens förslag till ändring i förordningen om behandling
av personuppgifter inom kriminalvården avseende längsta tid för behandling av
personuppgifter av häktade. För att undvika tillämpningsproblem anser Kriminalvården att
7 § 2 kriminalvårdens brottsdataförordning bör ges samma lydelse som 4 § 2, det vill säga
”tio år efter det att den senaste påföljden helt har verkställts…”.
____________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Nils Öberg efter föredragning av
verksjuristen Ida Forss. I den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Elisabeth
Lager, chefen för underrättelseenheten Niklas Bellström och tillförordnade chefen för
sektionen för verksjuridik Anna Atanasova Andersson deltagit.
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