Justitieutskottets betänkande
1987/88:34
om kriminal- och polisregisterlagarna m.m.
(prop. 1987/88: 122)

Propositionen m.m.
I proposition 1987/88: 122 har regeringen (justitiedepartementet) efter
hörande av lagri1det föreslagit riksdagen att anta vid propositionen fogade
förslag till
1. lag om lindring i lagen ( 1963: 197) om allmiint kriminalregister,
2. lag om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m. och
3. lag om ändring i sekretesslagen ( 1980: 100).
Propositionens huvudsakliga innehftll redovisas på s. 8.
I samband med propositionen behandlar utskottet de med anledning av
propositionen vlickta motionerna l 987/88:Ju20 av El ving Andersson m. fl. ( c)
och l 987/88:Ju21 av Margitta Edgren (fp). Motionsyrkandena redovisas pf1 s.

7.
De vid propositionen fogade lagförslagen har följande lydelse.

I Riksduge111987il\8. 7saml. Nr3./

Juli
1987/88:34

I Förslag till

JuU 1987/88:34

Lag om ändring i lagen ( 1963: 197) om allmänt
kriminalregister
Härigenom föreskrivs att 9-11 ~*lagen ( 1963: 197) om allmiint kriniinalregister skall ha följande lydelse.

N111'r11"a11dc lrddl"I·
Till enskild mil utdrag 111" rl'gi.11ret hl'trti.f.liinJc ho11<1111 lii11111as
I. om han h<'hiil'er utdraget .fi'ir
at1f(11illstiind att inresa. l"is/11.1. ht1siitta sig eller 11r/){'/11 i .fi"ii111111t111dc
stat och regeringen i .fi"irord11i11g
medgii·it slida111111/ii111111111d1': l'iler
2. 0111 i w111111.fi1/I, diir dl'n e11.1kilJe stvrkt. atl hans riill iir hao1·11de
m· upplysning ur rcgistr1·1. reg1·ringe11 gil"i11ills1c111d diirtill.

Fn c11skild har riitt all utan kost11<1d .fii utdrag 111" rq.;i.11ret h<'triir
.fi111dl' sig .1jii/i-.
t:n h1'giira11 11111 11tdr11g skall 1·ara
skr(li/ig och l'ge11hii11digt 1111dcrtl'ck1111d 111" dl'!1 enskilde'. Bi'giira11
prii1·a.1 m· rik.lpoli.1styrdse11.
liar 11ulr11g lii11111at.1 enligt .fi"ir.1111
styckd
elfrr
JO.~
Ja111/agc11
( 1973:281/J till den c11.1kilde. hchii,.,,,. llYI/ utdrag i11tl' liimnas till ho1111111,li'irriin 111/1· 11ui111Hlcr diirt'.ficr.

*'

I0
I registerutdrag enligt X * skall. om e.i annai följer av vad ned:111 stadgas.
icke medtagas anteckning om
I. villkorlig dom. skyddstillsyn. fängelse som <tdiimts enligt 28 kap. 3 *
brottsbalken eller överliimnande till siirskild 1·,frd. sedan tio ~lr forllutit fran
domen eller beslutet; samt
2. fängelse i annat fall tin Sl)[TI avses i I samt filrvandlingsstraff fiir biiter.
sedan tio år förflutit fr[in frigivningen.
Har före utg{111gen av tid som nu
sagts betriiffande samma person
ånyo meddelats dom eller beslut.
som enligt 2 *.skall anteckna-.; i registret. skola båda anteckningarna
upptagas i registerutdrag. s~i liinge
någondera jfönlikt första stycket
skall medtagas. Förekomma flera
anteckningar. skall vad nu sagts iiga
motsvarande tilHimpning. Anteckning om dom eller beslut. som meddelats före den 1 januari 194". eller
om verkstiillighet av piifoljd som
bestämts i s~idant avgörande medtages dock endast i den utstriickning
regeringen bestämmer. om ej begiiran om fullstindigt utdrag har
gjorts.

1

Har före utgi"111gen av tid som nu
sagts betrMfande samma person
iinyo meddelats dom eller beslut.
snm enligt 2 skall antecknas i registret. skola b[1da anteckningarna
upptagas i registerutdrag. si1 liinge
nilgondera jiimlikt första stycket
skall medtagas. Förekomma llera
anteckningar. skall vad nu sagts iiga
motsvarande tilliimpning. Anteckning om dori1 eller beslut. som meddelats fiire den I januari 1945. eller
om verkstiillighet av pfit'öljd som
bestiimts i siidant avgörande medtages dock endast i den utstriickning
regeringen bestiimmer. om ej begiiran lllll fullstiindigt utdrag har gjorts
1'11/igt.fr111rc .1n·cket.

*

Senasle lydelse 1977: IOJ I

~Senaste lvJclse 19X3:Y'~·
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Fiireslagl'n /_\'de/se
Skall med tilliimpning av· vad i denna paragraf stadgas i utdraget ej
medtagas ni"igon anteckning om påföljd. skola ej heller medtagas övriga
anteckningar. som mil förekomma i registret. I utdrag till domstol eller
;\klagare skall dlick alltid medtagas anteckning om verkställd sinnesundersökning eller riittspsykiatrisk undersökning.
Bestiimmclserna i denna paragraf skola jämväl äga tilHimpning hetrMfande uppgift som antecknats med stöd av 6 ~.
Begriinsning som förut angetts i denna panigraf skall ej iakttagas. om för
siirskilt fall fullstiindiga uppgifter begiiras av justitiekanslern. justitieombudsman eller datainspektionen.
11

I _ti-agc1 t1111 utdmg jii111/ikt 9

.~

*

1

I utdrag till en c·11.1/.;i/d Tas .111111111a
uppgifia mt'd so/11 skall liimnas till
en domstol ella 01 tlk/agare enlii.:t
10 -~.

.1/.;11// rnc/ i /() ~ .1t11dga.1 iiga 111ot-

.\\'11rc1n1fr tillii111pning med Jiiljamle
c11·1·i/.;1•/s1·r:

I. Såvitt avser antcåning om
.fi111gd.1·1· i hiig.1t ell ilr, · rillkor/ig

dom. sk-"ddstillsyn. fiingdse som
äd<i111ts enligt 28 kap. 3 .~ hrottshlllken din .f/il"l"t/111/li11g.1.1'fn{/./".fi"ir hiiter skall i _1·tii/lct_t;'ir den i lo ~_fi"irsta
st_\'ckct 1111gii·n11 tiden giillll en tid
ll\)i·111 är.
:!. A1itl'ck11i11g 0111 p1u;·1ud. l'ilt:rn
,)dii111t.1 endast .fi"ir giirning som nägon hcgt!lt i1111a11 lw11.f_\·llt arton ~lr.
skc1ll inte i ntlgt1t.fi1ll 111edt(1s.
3. Fiires/.:r(ficrna i !Ö -~ andra
.1-ryc/.:ct fred.it' p1111/.:te11 och tr1·t~ie
.1tyckct andra rwnkten '.\·/.;all inte
giilla.
Denna lag triider i kraft den I januari 1989.

2 Förslag till
Lag om ändring_ i lagen ( 1965:94) om polisregister m. m.
Hiirigenom föreskrivs i friiga om lagen ( 196.5:94) om polisregisler m. m.

dl'is att I. 2. 4 och 10 a **skall ha följande lydelse.
dels alt det i lagen skall införa!\ en ny be!\liimmelsc. 10 b

~.

a\' följande

lydcbc.

;\'i11·11ra11Jc /_1·de/.,e

Fi'ircslagc11 ly;ld1e
I

Med polisregi..;!er förstiis i denna
lag register som .fi"irl's hos rikspolisst~Tehcn eller annan polismyndig·' Senaste lydcl'e 1910: _<_q_
'Scn<1'1e lydelse 19711:422.

~I

Med pnlisrl'gister förstfis i denna
lag register som .!i"irs hos rikspolisstyrelsen eller 11ägo11 annan polis-

Nm•urandl' lydelse

Fiireslage11 lydelse

het för att tjäna till upplysning om
brott. for vilka någon misstänkts.
åtalats eller dömts. eller om någons
Fande/ i övrigt.

myndighet för att tjäna till upplysning om brott, .för vilka någon har
misstänkts. åta\ab eller dömts, eller om någons per.wnligaförlrållanden i övrigt.
Som polisregister anses dock inte
det allmänna kriminalregistret.
I JO a och h §§finns bestämmelser om dssa register hos tullmyndigheter och statens kriminaltekniska laboratorium.

Som polisregister anses dock
icke det allmännakriminalregistret.

lnnehilllet i polisregister skall begränsas till uppgifter som polisen
hehiin'r för att kunn;1 förebygga
och uppdaga brott samt fullgöra sin
verksamhet i övrigt.
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Innehållet i polisregister skall begränsas till uppgifter som är
11iid1·iindiga för att polisen skall
kunna förebygga och uppdaga brott
samt fullgöra sin verksamhet i övrigt.

Niirmare föreskrifter om innehället i polisregister och om uppgifter till
sttdant register meddelas av regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. av ribpolisstyrelsen.

P:I framställning av polis- eller
åklagarmyndighet i Danmark. Finland. Finland. Island. Norge eller
stat ansluten till internationella kriminalpolisorganisationen eller av
denna organisation må rikspolisstyrelsen förordna. att uppgift frtm polisregister skall meddelas niir det
fordras för utredning i brottmt1l ella utliinningsärcnde. Efter regeringens bemyndigande iiger rik<.polisstyrelsen för sädant ilndamill
meddela uppgift frän polisregister
till polis- eller ilklagarmymlighet i
annan stal.

Vit framstiillning av polis- eller
i\k\agarmyndighet i Danmark, Finlaud. Island. Norge eller stat ansluten till internationella kriminalpolisorganisationen eller av denna organisation må rikspolisstyrelsen eller. l'.fier regeri11go1S bemyndigande. 1111111111 polismyndighet förordna. att uppgift frän polisregister
skall meddelas när det fordras för
utredning i bronmål eller utlän:
ningsiirende. Efter regeringens bemyndigande äger rikspolisstyrelsen
for s~tdant iindamäl meddela uppgift
friln polisregister till polis- eller åklagarmyndighet i annan stat.

I övrigt mi"1. enligt föreskrifter som regeringen utfärdar. från polisregister
meddelas uppgift till myndighet i friimmande stat om medborgare i den
staten eller den som har hemvist där eller den som uppenbarligen är att
anse som internationell förbrytare.
p;\ framst;l\\ning av utl~lndsk myndighet mil i annat fall än förut sagts
meddelas uppgift fr;in polisregister. om regeringen ger tillstånd därtill.

Ho~

10 a
gcrn:raltullstyrdsen eller n;i-

' Sena,1c: lydc:lsc: 1'17.': 72 I.
' Senaste: ly de be: 197~: 721.
·• Sc:na,te lydelse 19S5:7.

e
Hos generaltulls!yTdsen eller n<"1-

4

Numrande lydelse

Fiiresl11ge11 lycll'i.ff

gon annan tullmyndighet fär föras
register för ändamål som avses i I
i den mån det behövs för den
brottsbekämpande verksamhet som
ankommer på tullmyndighel. Innehållet i sådana register skall begränsas till vad som hehii1>.1· för detta
ändamål.

*
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gon annan tullmyndighet far föras
register för iindamål som avses i I ~
i den mån det behövs för den
hrottsbekämpande verksamhet som
ankommer på tullmyndighet. Innehållet i sådana register skall begriinsas till vad som iir nii,friindigt för
detta iindamål.

Utdrag av eller upplysning om inneh{illet i ett register som avses i första
stycket skall lämnas på begäran av tullmyndigheter. ju~titiekanslern och
riksdagens ombudsmän samt. om och i den mfln regeringen för visst slag av
ärenden eller för särskilt fall ger tillstånd till det. andra myndigheter.
Regeringen kan förordna att en myndighet som har sagts nu för ha terminalåtkomst till ett sådant register.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. generaltullstyrclsen
får förordna att uppgifter skall lämnas från register enligt denna paragraf.
om uppgifterna behövs för att fullgora skyldigheter som Sverige eller
någon svensk tullmyndighet har enligt överenskommelse med främmande
stat.
Vad som har sagts i 10 tillämpas också pil uppgifter ur regista som
avses i denna paragraf.

*

10 h ~
Hos .1t11tc11.1 kri111i1111lte/..:11i.1/..11 lt1horntori11m .fi/r 11/t'd l!iiilfl 111· <111to111111is/..: d11t11he/11111dli11g .fi"irns 1·11 regis/I'/" .10111 0111.fi11111r dns .rn/..:/..:111111ig11tlät1111clc11.
Uppg(fier ur rcgistrct .fiir lii1111111s
till "" w111w1 my11digher 0111 och i
de11 11tstriic/..:11i11g rcgl'l"illgl'll .fi"iff.1/..:rii·<'I" efl('I" hl'.1l11111r i .1iin/..:ilc/11
.fii/I. Om .Hllll<'rlig11 s/..:iil Ji"irl'liggl'I",
.fiir regeringen i s1ir.1/..:ild<1 .fiill oc/..:sil
hl'.1/11/ll art 11ppgifil'rfi/r lii11111a.1 till
<'Il cns/..:ilcl. I sii .fi1/f .filr .fi"irhd11ill
llflfi.1/iill11.1 som i11s/..:rii11/..:N 111ott<1g11rc11.1 riitt att lii1111111 11ppgifil'rn11
1·idarl' l'ller 11111.1·/~ia dem.
Uppg(ficr s/..:1111 11tg1/ ur rcgistrl't
sl'da11 tio 1/r .fi"i1:fl11til fi"ä11 det s11/..:/..:111111ig111 Id I a ndc I 11pprii t rwle s.
Denna lag träder i kraft den I juli 1988.
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3 Förslag till
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Lag om ändring i sekretesslagen-( 1980: 100)
Hiirigcnom föreskrivs att 7 kap. 17§sekreksslagent1980: !Ol))l skäll ha
följande lydelse.

Fiirfslugl'11 lvdelse

7 kap.
17
Sekretess giiller i verksamhet
som avsa förande av eller uttag ur
allmiint kriminalregister. poli,register eller sådant register hus 11(1gu11
111//111_1·11dighc1, .10111 _t;"ir.1 .f("ir samma
ii11du111<i/ s11111 11,i/i.ll'egista fiir uppgift som har tillförts registret. Om
utlämnande av si1dan uppgift giiller
vad som iir föreskrivet i lag om regist1:r sllm nu har niimnts och i förordning som har •;töd i s;idan lag.
fl•rcskrii"ierna i 1-1 kap. giillcr inte i
friiga om sekretes,en enligt denna
paragraf.

*'

Sekretess gäller i verksamhet
som avser förande av eller uttag ur
allmiint kriminalregister eller regista. so111 . .fi"ir.1· e11/ig1la,s.:c11f1965:9.+1

SLlln

Denna lag triider i kraft den 1 juli 1988.

1
l.agen omtry..:kt l'JXX:'J.
'Sl'na,tc lvJchc 19X.':X.

polisre,s.:i.11a

111. 111. för uppgift
har tillforh registret. Om ut-.
liimnande av <idan uppgift g~ilter
vad '>om iir föreskrivet i lag om register som nu har niimnts och i förordning som har st(\d i s~idan -lag.
Fiireskrifterna i 1-1 kap. giiller inte i
fdga om sekretessen enligt. denna
paragraf.

11111

Motionerna

JuU 1987/88:34

l987/88:Ju20 av Flving Andersson m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regcringc,n till känna vad som
motionen anförts om siirskild registerlagstiftning för polisens register.
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om utdrag ur persLJn- och belastningsregistret,
3. att riksdagen beslutar att 11 ~ i la~en om iindring i lagen ( 1%3:197) om
allmänt kriminalregister ges följande utformning:

Negeringens förslag

Alotioniircmas förslag

I utdrag till enskild tas samma 11pi1gif1cr med som skall liimnas till e/1
domstol eller (;I/ åklägare rnligt JO .~.

I utdrag till enskild upptas samtliga
ll{l(lgifier om den ri'gistrerade.

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om uppgifter i. utliitanderegistret hos statefö kriminaltekniska laboratorium.
'
·
l 987/88:Ju2 l av Margit ta Edgren (fp) vari yrkas att riksdagen avsl;-ir
propositionen i den del som giiller inrättande av sakkunnigregister vid statens
kriminaltekniska laboratorium.

Utskottet
Inledning
Det allmänna kriminalregistret innehWer uppgifter om personer som iir
dömda till andra pMiiljdcr iin enbart biiter. Registret fors av rikspolisstyrelsen. Styrelsen och polismyndigheter ute i landet för ocks<"i olika slag av
polisregister. Bestiimmelser om tkssa register finns i lagen ( 1%3:J97) om
allmänt kriminalregister (kriminalregisterlagen) och lagen ( 1965:9-i} 01~1
polisregister m. m. (polisregisterlagen).
Den 1 januari 1971 fördes det allmiinna kriminalregistret över fr{;n
krirninalviirdsstyrelsen till rikspolisstyrelsen. I samband med överföringen.
som var en del i uppb:-!ggnaden .av riittsviisendcts informationssystem.
sammanfördes registret med det centrala personregistt:r som rikspolisstyrelsen då förde. Det samordnade.registret. snm förs med hj~ilp av ADB. kallas
person- och bclastningsregistret (PBR).
Olika frågor om utformningen av lagstiftningen pil omri1det har under
senare ar behandlats i skilda samr~wnhang. Hiir kan niimnas departementspromemoriorna (Ds Ju 1981 :6) De registrerades riitt till insyn i kriminal- och
polisregistren och ( Ds Ju 1985:8) Brottsregister samt utskottets betänkande

JuU 1984/85:27.
Förslagen i propositionen bygger i första hand p{1 1985 ttrs clepartementsc
promemoria och pi1 en framstiillning friin rikspolisstyrelsen iir 1987 0111
inriittande av ett utlittanderegistcr hos statens kriminaltekniska laboratorium
·samt pt1 remissbehandling av dem.
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Propositionens huvudsakliga innchf11l

JuU

1987/88:~4

I propositionen föresli1s att enskilda skall ges riitt att ta del av uppgifter i
kriminaln:gistret som avser dem själva. De skall diirvid fä ett utdrag av
registret, som till innehi11let motsvarar de registerutdrag som skickas till
{1klagare och domstolar.
Vidare skall det enligt propnsitioncn göras en ändring i polisregi5tcrlagen
som syftar till att klarliigga att s.k. förspaningsuppgifter omfattas av lagen.
För att undcrliitta det nordiska polissamarbetet föresli1s att regeringen skall
kunna bemyndiga \'issa lokala polismyndigheter att pti begiiran lilmna
uppgifter ur pl1lisregister till nordiska polis- och i1klagarmyndigheter, niir
detta behö,·s för utredning i ett hrottm;il eller utliinningsiirende.
Slutligen föresl;'1s att statens kriminaltekniska lahoratorium skall f<'1 inriitta
ett databaserat register över de utH1tanden ~om laboratoriet avger.

Utdrag ur kriminalregistret till enskild
S11m nyss angetts innehiir regeringens förslag till lindringar i kriminalregisterlagen att enskilda for riitt att ta del av uppgifter i kriminalregistret som avser
dem sjiilva. I utdrag till enskild skall tas med samma uppgifter som skall
liimnas i utdrag som hegiirs av domstol eller {1klagare. I siidana utdrag
redovisas i princip inte uppgifter som iir Ö\'er tio {1r gamla.
I motion Ju20 yrkas s{1dan iindring i lagförslaget att i utdrag till enskild skall
upptas samtliga uppgifter om den registrerade (yrkande 3).
l.itskottct viilkomnar förslaget att den registrerade far insyn i kriminalregistret. Det ligger dl i linje med \'ad utskottet tidigare uttalat (Jul.I
1984185:27).
Vad gälk'r regeringsförslaget att insynsriitten fiir den enskilde ges samma
omfattning som g~1ller fiir <iklagare nch domstolar finner utskott.:! att det
innehiir en liimplig ordning vilken fiir övrigt, s{1som anges i propositionen.
stiimmer öwrens med principerna för allmiinna handlingars offentlighet. Av
hetydelse för stiillningstagandet iir ocksä det pi1gäcnde systt:mtekniska
iiversynsarbetc Slllll utslwttet {1terkommcr till i det följande. Detta arbete
\'lin tas niimligen iippna möjligheter att - och detta ser utskottet positivt pa helt li'1ta uppgifter utg{1 ur registret efter viss tidrymd, för vissa uppgifter t.ex.
tio i'1r. Del kan dil bli ön:rtlödigt rned en s:irskild reglering av vilka uppgifter
som skall tas med i registerutdrag. Justitieministern förklarar också att hon
avser att i1terkomma till saken sedan övcrsynsarhetct avslutats. Även om
utsknttet s{tlunda i princip kan dela motionlirernas uppfattning att gamla
uppgifter som iir nintn:ssanta bi1r gallras hort. kan utskottet - mot den
angivna bakgrunden - inte nu förorda en siidan ändring som motionärerna
begär.

En samlad polisrcgisterlagstiftning m.m.
Som angetts i det föreg;1ende pt1giir för niirvarandc en systemteknisk översyn
av riitts\·ibendcts infnrmatinnssystem. DL'tta iir ett 1Hnfattande tekniskt
utvecklingsarhete. I avbidan p{1 resultatet av detta arbete bör. enligt vad
justitieministern uttalar i prOplisitionen. inte för närvarande vidtas n{1gon
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genomgripande förändring av kriminal- och polisregisterlagstiftningen.
Under hiinvisning till pågående teknisk översyn lägger regeringen inte heller
för niirvarande fram något förslag om rätt till insyn för den enskilde i
polisregistren motsvarande den nyss hehandlade insynsrätten i kriminalregistret. Som ett mftl för uppbyggnaden av de aktuella ADB-systemen anger
justitieministern att det hör bli möjligt att- med vissa undantag- låta insynen
omfatta all registrering av uppgifter som rör den enskilde själv.
I motion Ju20 godtas - om iin med beklagande - bedömningen att
insynsrätten för den enskilde inte nu utsträcks till att gäll_a också polisregisteruppgifter. Motionärerna understryker emellertid vikten av att en lösning
kommer till sti\nd snabbt. och de begär ett tillkännagivande härom (yrkande
2). De begär ocks[1 ett tillkännagivande om att det bör tillskapas en
sammanhållen registerlag för polisens register ·(yrkande I).
Utskottet vill först konstatera att det rftder enighet kring önskemålet att
det hör genomföras en sammanhMlen lagstiftning om persern- och helastningsregistrct. Justitieministern förklarar sig i propositionen uttryckligen
vara positiv till denna tanke. och utskottet understödjer den. Samtidigt måste
dock beaktas att behovet av genomgripande systemförändringar iir stort och
att arbetet ptt dessa förändringar inte i förviig bör låsas genom en mer eller
mindre detaljerad författningsreglering. Utskottet delar följaktligen justitieministerns uppfattning att frågan om en mer genomgripande revision av
registerförfattningarna får vila till dess resultatet av översynsarbetet föreligger. En annan sak lir att detta arbete enligt utskottets mening bör bedrivas
med all möjlig skyndsamhet.
Vad nu sagts har i allt viisentligt giltighet ocksit när det gäller motionärernas iinskem61 om en snabb lösning av frågan om rätten för den enskilde till
insyn i polisregister.
Det råder sMunda enighet om att enskilda som registrerats i polisens
register i princip skall rn tillg<lng till registeruppgifter som är sekretessbelagda
enbart av hänsyn till de .registrerade själva (jfr JuU 1984/85:27 s. 11 ). Som
motioniirerna noterat föreligger det emellertid i detta avseende påtagliga
systemtekniska och resursmässiga problem att nu genomföra den önskvärda
ordningen. Detta sammanhänger främst med att det här i stort antal
förekommer registeruppgifter beträffande vilka det även efter en nyordning
skall gälla sekretess. Under erinran om att utskottet redan i sitt betänkande
JuU 1984/85:27 uttalade sig för skyndsamhet i saken vill utskottet nu - i linje
med motionsönskemftlet - kraftigt understryka vikten av att arbetet på en
lösning av denna fråga. som varit aktuell under en lång följd av år. bedrivs
energiskt och med skyndsamhet.
Mot bakgrund av vad utskottet nu anfört saknas det skiil för riksdagen att
vidta någon {1tgiird med anledning av motionen i här behandlade delar.
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Utlåtandercgister hos SKL
I propositionen förcslfts att ett ADB-register över sakkunnigutlätandcn
\'id statens kriminaltekniska laboratorium. Regleringen härom
föresl{1s hli upptagen i en ny I0 b i polisregisterlagen. Registret föreslås i
sekretesshänseende bli jiimstiillt med polisregister. och i anslutning härtill
inr~ittas
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föreslås en komplettering i 7 kap. 17 §sekretesslagen. Uppgifter skall utgå ur
registret sedan tio år förflutit fr[m det sakkunnigutlåtandet upprättades.
I motion J u2 I yrkas avslag på propositionen i denna del. Motionären anför
till stöd för yrkandet a.tt det aktuella registret skulle vara förenat med
uppenbara risker för otillbörligt integritetsintrång. Hon åberopar vidare att
det inte finns ··synnerliga skäl" att inrätta registret samt hävdar att registret
inte behöver vara individrelaterat.
I motion Ju20 noteras att registret kommer att .innehålla uppgifter om
brottsmisstankar beträffande registrerade personer. Enligt motionärerna
bör en sådan uppgift avlägsnas ur registret eller avidentifieras om det visar sig
att den regiqrerade iir oskyldig. Motionärerna begär ett tillkännagivande till
regeringen hiirom (yrkande 4).
Enligt 2 a § datalagen (1973:289) skall i fräga om inrättande av personregister i fall som det som nu är aktuellt yttrande inhämtas från datainspektionen. Rörande de bedömningar som härvid är att göra hänvisas till uttalanden
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i förarbetena ( prop. 1971:.11 s. 97 foch s. 122 samt KU 1973: 19 s. 8 ff). Såsom
framgår av den förevarande propositionen (s. 28 f) koncentreras intresset till
frågan om "synnerliga skäl" föreligger .att föra registret. Sådana skäl kan
föreligga. om det finns ett starkt samhälleligt intresse för att registrering får
ske och det finns garantier för att uppgifterna inte används så att otillbörligt
integritetsintrång uppkommer.
Utskottet vill i denna del till en början framhålla att datainspektionen i ett i
ärendet enligt 2 a § datalagen inhämtat yttrande funnit att det föreligger
synnerliga skiil att inrätta registret. Departementschefen utvecklar i propositionen niirmare sin syn på fråg<m. Sammanfattningsvis kommer hon fram till
att effektiviteten i vissa brottsutredningar genom det ifrågavarande registret
kan förbättras p{1tagligt. och detta måste anses gagna brottsbekämpningen på
ett s:\dant sätt att kravet på ett starkt samhälleligt intresse är uppfyllt. Genom
den sekretessreglering som kommer att giilla för registret måste enligt
justitieministern ocks<'1 utan tvekan siigas att kraven på ett tillräckligt skydd
mot risk för otillbörligt integritetsintrång är uppfyllda. Utskottet ansluter sig
till departementschcfens överväganden.
Som nyss niimnts har datainspektionen i sitt yttrande funnit att synnerliga
skäl föreligger att inrätta registret. Emellertid har inspektionen samtidigt
uttalat att det inte finns skäl för att uppgift om brottsmisstanke beträffande
registrerade sparas efter det att misstanken bortfallit. Om undersökningsresultatet i s:klant fall bevaras i registret bör enligt inspektionen en avidentifiering ske.
Mot detta anför departementschefen att det från både effektivitets- och
säkerhetssynpunkt framstår som nödvändigt att personuppgifterna behålls,
om registret skall fylla den avsedda funktionen i det brottsbekiimpande
arbetet.
Utskottet vill for sin del konstatera att det föreslagna registret blir
omgärdat med ett så starkt sekretesskydd att det inte torde föreligga någon
risk för integritetsintd111g. Utskottet anser det emellertid angeläget att de här
aktuella frågorna följs noga och särskilt uppmärksammas vid den aviserade
översynen av polisregisterlagstiftningen. Utskottet anser vidare att datainspektionen efter samråd med laboratoriet bör pröva i vad mån särskilda
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föreskrifter i anmit hänseende (jfr 6 a datalagen) bör meddelas. Vad
utskottet nu med anledning av propositionen och de här behandlade
motionsyrkandena uttalat bör ges regeringen till känna.
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Övrigt
I övrigt föranleder propositionen och .motionerna inte något uttalan~e från
utskottets sida.
'

Hemställan
Utskottet hemställer
I. beträffande 11/drag ur kriminalregistret till enskild
att riksdagen med avslag på motion 1987/88:Ju20 i denna'del (yrkande
3) antar det i proposition 1987/88:122 framlagda förslaget till lag om
ändring i lagen ( 1963: 197) om allmänt kriminalregister,
2. beträffande e// samlad polisregisterlagstiftning m.m.
att riksdagen avslår motion I987/88:JU20 i denna del (yrkandena i och

2).
3. beträffande 111låtanderegister hos SKL
att riksdagen med anledning av propositionen samt motion 198.7/
88:Ju20 i denna del (yrkande 4) 'och moti;m 1987/88:Ju21 dels som sin
mening ger regeringei1 till känna ~ad utsk~ttet anfört i detta hänseende, dels antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om
ändring i lagen ( 1965:94) om polisregister m.m., såvitt avser I §tredje
stycket och I 0 b *.samt det i propositionen framlagda förslaget till lag
om ändring i sekretesslagen (1980: 100). . ..
4. beträffande polisregister i övrigt
att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om
iindring i lagen (1965:94) om polisregister m.m. i den mån det inte
omfattas av vad utskottet hemstiillt under moment 3.
Stock holrn den 5 maj I%8

Vi1 justitieutskottets viignar

Lars-Erik Lövden
· ..

··.

Niirvarande: Lars-Erik Lövdcn (s). Hans Pettersson i Helsingborg (s), Björn
Körlof (m). Ulla-Britt Åbark (s). Sven Munke (m), Hans Göran Franck (s).
Birthc Sörcstedt (s). Hans Pctersson i Röstånga.(fp). Arne Svensson (m),
Bengt-Ola Ryttar (s). Elving Andersson (c), Göran Magnusson (s), Eva .
Johansson (s). Lars Sundin (fp) och Ingbriit lrhammar (c).
·
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Reservationer
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1. Utdrag ur kriminalregistret till enskild (mom. 1)
Elving Andersson och Ingbritt lrhammar (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 8 börjar med "Vad gäller"
och slutar med "motionärerna begär" bort ha följande lydelse:
Vad gäller spörsmålet om omfattningen av den enskildes insynsrätt i
kriminalregistret delar utskottet motionärernas uppfattning att den bör gälla
samtliga uppgifter om den registrerade som finns i registret. En annan sak är
att utskottet också ansluter sig till justitieminstcrns principiella uppfattning
att gamla uppgifter som bedöms vara ointressanta bör gallras ut.
Enligt utskottets mening bör.sålunda 11 §i förslaget till lag om ändring i
lagen om allmänt kriminalregister ges den lydelse som framgår av utskottets
hemställan nedan.
dels att utskottets hemställan under moment I bort ha följande lydelse:
I. beträffande utdrag ur kriminalregistret till enskild
att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Ju20 i denna del (yrkande
3) antar det i proposition 1987/88: 122 framlagda förslaget till lag om
ändring i lagen ( 1963: 197) om allmänt kriminalregister. dock med den
ändringen att 11 § ges följande som Utskottets förslag betecknade
lydelse:
Regeringens förslag

11 §
Utskottets förslag

I utdrag till enskild tas samma uppgifter med som skall lämnas till en
domstol eller en åklagare enligt JO §.

I utdrag till enskild upptas samtliga
uppgifter om den registrerade.

2. En samlad polisregisterlagstiftning m.m. (mom. 2)
Elving Andersson och Ingbritt Irhammar (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 9 börjar med "Mot
bakgrund'' och slutar med "behandlade delar" bort ha följande lydelse:
Vad utskottet nu med anledning av motion Ju20 i här behandlade delar
uttalat om vikten av skyndsamhet i arbetet på att lösa frågorna om rätten för
den enskilde till insyn i polisregister och om en samlad polisregisterlagstiftning bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under moment 2 bort ha följande lydelse:
2. beträffande en samlad polisregisterlagstiftning m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:Ju20 i denna del del
(yrkandena 1 och 2) som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.
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3. Utlåtanderegister hos SKL (mom. 3)
Beträffande motiveringen anser
Elving Andersson och lngbritt Irhammar (c)
att den del av utskottets yttrande som på s. 10 börjar med "'Utskottet vill för"
och på s. 11 slutar med "till känna" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar datainspektionens uppfattning i detta hänseende. Misstanke om brottslig verksamhet är en mycket integritetskänslig uppgift. Om en
sådan uppgift registreras på en person och misstanken senare faller bort är
det en självklarhet att denna uppgift omedelbart avlägsnas ur registret eller
avidentifieras. Det bör ankomma på regeringen att meddela föreskrifter i
detta hänseende. Vad utskottet nu med anledning av här behandlade
motionsyrkanden uttalat bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
känna.
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