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Promemorian Skyldighet för allmänna 
domstolar att lämna uppgifter om domar och 
beslut i brottmål till Skatteverket i vissa fall
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 tillstyrker utredningens förslag att införa en ny 
bestämmelse om skyldighet för allmänna domstolar att lämna ut uppgifter 
om domar och beslut i brottmål till Skatteverket när verket begär ut sådana 
uppgifter. Inspektionen delar utredningens bedömning att skyldigheten, ur 
ett dataskyddsperspektiv, bör regleras särskilt i förordningen (2018:1741) om 
domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Den bestämmelse som utredningen föreslår syftar till att Skatteverket ska 
kunna leva upp till de krav på hur länge vissa personuppgifter får behandlas i 
såväl den brottsbekämpande som övrig verksamhet samt de krav på 
begränsningar som gäller vid vissa typer av behandlingar t.ex. att en person 
inte får vara sökbar som misstänkt om en förundersökning lagts ner. Såsom 
utredningen konstaterat finns det ett behov av en ny bestämmelse som gör 
det möjligt för Skatteverket att få nödvändig information. Utredningen har 
på ett bra sätt minimerat kategorierna av personuppgifter som kommer att 
överföras mellan domstolarna och Skatteverket. Datainspektionen har också 
förståelse för att utredningen anser att uppgifterna bör överföras elektroniskt 
men det finns ingen närmare beskrivning av vilken teknik som kommer att 
användas. I brottsdatalagen (2018:1177) och dataskyddsförordningen1 ställs 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning)
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det höga krav på säkerheten vid överföringen av personuppgifterna. Det 
finns också en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att ta fram en 
konsekvensbedömning och, i vissa fall, lämna in ett förhandssamråd till 
Datainspektionen i god tid innan en behandling påbörjas.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter 
föredragning av Jonas Agnvall.

Charlotte Waller Dahlberg, 2019-03-13   (Det här är en elektronisk signatur) 
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