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Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra 
myndigheter
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 har inget att erinra mot förslaget, men vill lämna följande 
synpunkter.

Datainspektionen är positiv till att de föreslagna bestämmelserna ska 
lagregleras. Datainspektionen kan dock konstatera att promemorian till stor 
del bygger på tidigare utredningar och ställningstaganden och att förslaget 
inte har analyserats utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen1 som 
utgångpunkt. Datainspektionen anser därför att promemorian behöver 
kompletteras med en fullständig analys om hur det aktuella förslaget 
förhåller sig till dataskyddsförordningen. I en sådan analys ingår att göra en 
bedömning av vilka personuppgifter som direktåtkomsten får omfatta, vilka 
rättsliga grunder som är aktuella och hur dessa är fastställda, de 
integritetsrisker som följer av förslaget samt bedöma om behandlingen av 
personuppgifter är nödvändig utifrån de avsedda ändamålen med 
behandlingen och om det finns alternativ som är mindre integritetskänsliga 
samt hur personuppgifterna ska skyddas. Analysen ska även innehålla en 
proportionalitetsbedömning i enlighet med dataskyddsförordningens krav 
som visar att det aktuella lagförslaget är väl avvägt. Lagstiftaren bör även ta 

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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ställning till huruvida en konsekvensbedömning enligt artikel 35 behöver 
göras och redovisa sina överväganden.

I promemorian gör utskottet bedömningen att sekretesskyddet för uppgifter 
från Skatteverkets beskattningsdatabas som genom direktåtkomst överförs 
till Migrationsverket inte behöver stärkas. Datainspektionen ställer sig 
tveksam till denna slutsats och anser att frågan om sekretesskyddet i detta 
fall bör övervägas mer ingående.

Datainspektionen ser ett behov av att dessa frågor analyseras och övervägs 
närmare i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter 
föredragning av juristen Maria Angelica Westerberg. Vid den slutliga 
handläggningen har även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom medverkat.

Charlotte Waller Dahlberg, 2020-09-03   (Det här är en elektronisk signatur) 
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