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Hej Peter,

Vad först gäller granskningen av Polismyndighetens misstankeregister så är den en del i en planerad 
tillsyn och inte direkt föranledd av ditt klagomål. Som framgår av pressmeddelandet kommer 
Datainspektionen att granska just gallring av uppgifter ur misstankeregistret. Eftersom granskningen är 
pågående så kan jag inte kommentera eventuella brister m.m. Resultatet av granskningen kommer 
sannolikt att publiceras på Datainspektionen webbplats och det är svårt att säga när det blir klar. Normalt 
tar en granskning minst sex månader.

När det gäller Polismyndighetens sammanställning och utlämnade av uppgifter av personuppgifter till 
forskningsprojektet så är inte heller det något som Datainspektionen prioriterar att granska. Det finns 
indikationer på att Polismyndighetens utlämnande skulle ha saknat stöd i gamla polisdatalagen 
(2010:361) men ett skäl till att Datainspektionen inte prioriterar att gå vidare och granska hanteringen 
beror bland annat på att lagstiftningen har ändrats genom att brottsdatalagen (2018:1177) och lagen 
(2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område har trätt i kraft. 
Med den nya lagstiftningen så finns det ett starkare rättsligt stöd för Polismyndigheten att lämna ut 
uppgifter från den brottsbekämpande verksamheten för ett ändamål utanför brottsdatalagens t.ex. 
forskning. Det framgår av 2 kap. 22 § brottsdatalagen. Med beaktande av de ändrade bestämmelserna så 
skulle en granskning enligt gamla polisdatalagen inte ge vägledning för Polismyndigheten hur uppgifter 
får lämnas ut enligt brottsdatalagen. Inte heller har Datainspektionen möjlighet att använda sig av 
sanktionsavgifter om överträdelsen skett före brottsdatalagen trädde ikraft, vilket annars skulle ha 
kunnat tala för en granskning. 

Vänliga hälsningar

Jonas Agnvall
Jurist, Datainspektionen
www.datainspektionen.se

Besök vår webbplats
På www.datainspektionen.se finns mängder av faktamaterial, frågor och svar och liknande. Använd gärna sökfunktionen för 
att hitta den information du söker.

Ett tryggt informationssamhälle – tillsammans värnar vi den personliga integriteten.


