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Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om 

interoperabilitet (Ds 2022:21)  

Säkerhetspolisen har tagit del av förslagen i promemorian om anpassningar av svensk rätt till EU:s 

förordningar om interoperabilitet (IOF) och har följande synpunkter. 

9.3 Sökningar enligt artikel 20 i IOF inom ramen för en brottsutredning 
Säkerhetspolisen välkomnar förslaget att myndigheten i identifieringssyfte, ska få utföra sökningar i 

den gemensamma databasen för identifieringsuppgifter i syfte att utreda brott. Sökningarna ska få 

genomföras med fotografi eller fingeravtryck som tagits enligt reglerna om förundersökning (28 kap. 

14 § rättegångsbalken). 

När det gäller upptagning av fingeravtryck och fotografi inom ramen för förundersökning tas dessa 

för Säkerhetspolisens räkning i regel upp med stöd av Polismyndigheten. Säkerhetspolisen 

förutsätter att upptagningen kan ske på samma sätt även när det gäller sökningar i CIR i 

brottsbekämpande syfte. Om Säkerhetspolisen ska utveckla en egen förmåga att ta upp fingeravtryck 

och fotografi inom ramen för en förundersökning för att möjliggöra sökning i CIR kommer det att 

vara kostnadsdrivande för myndigheten. 

9.4 Sökningar enligt artikel 20 i IOF vid upprätthållande av allmän 

ordning och säkerhet 
När det gäller ingripanden enligt polislagen och skyddslagen har promemorian, precis som vid 

sökning för att utreda brott begränsat sökningarna i CIR till tillfällen då fingeravtryck och fotografi 

får tas upp med stöd av 28 kap. 14 § rättegångsbalken. 

Säkerhetspolisen hade gärna sett att promemorian i enlighet med Polismyndighetens hemställan 

närmare hade utrett möjligheterna till att ta upp biometri och söka i CIR vid ingripanden i andra 

situationer än när uppgifterna får tas upp med stöd av rättegångsbalken.   

9.5 Användning av CIR på utlänningsrättens område 
Säkerhetspolisen välkomnar förslagen om användning av CIR på utlänningsrättens område, närmare 

bestämt vid inre utlänningskontroll, verkställighet av beslut om avvisning och utvisning enligt 

utlänningslagen samt verkställighet av beslut om utvisning i kvalificerade säkerhetsärenden. 

Förslagen innebär tydliga regler när det gäller möjligheten till upptagning av fotografi och 

fingeravtryck som behövs för att genomföra sökningen.  

I sammanhanget kan framhållas att i princip all verksamhet hos Säkerhetspolisen i någon mening 

utgör brottsbekämpande verksamhet. Även de uppgifter som Säkerhetspolisen utför enligt 

utlännings- och medborgarskapslagstiftningen har koppling till Säkerhetspolisens uppdrag att 

förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott mot Sveriges säkerhet 

eller terrorbrott.  
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Se sidan 1 

Säkerhetspolisens sökningar i brottsbekämpande syfte bör därför ligga inom ramen både för målet 

att bidra till att förebygga och bekämpa olaglig invandring och att bidra till en hög säkerhetsnivå 

inom området med frihet, säkerhet och rättvisa i unionen, bl.a. att bevara allmän säkerhet och allmän 

ordning och trygga säkerheten på medlemsstaternas territorier (se artiklarna 2.1 b, 2.1c och 20.5 i 

IOF). När det gäller inre utlänningskontroller och verkställighet enligt utlänningslagen hänvisas 

dock i promemorian enbart till målen om att förebygga och bekämpa olaglig invandring. 

Bedömningen kan ha betydelse för Säkerhetspolisens möjlighet att behandla personuppgifter för att 

utföra sökningar i identifieringssyfte.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär på kort sikt ökande kostnader för Säkerhetspolisen genom utveckling av 

nödvändig teknik och utbildningskostnader. Kostnaderna är bl.a. beroende av i vilken utsträckning 

Säkerhetspolisen genomför möjligheterna att använda CIR på utlänningsrättens område. Det är i 

nuläget inte möjligt att närmare beräkna kostnaderna. Om det visar sig att de medför kännbara 

ekonomiska konsekvenser kan Säkerhetspolisen behöva lyfta behovet av finansiering i ordinarie 

budgetförfarande. 

 

Detta remissyttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud. Verksjuristen Fredrik Sjöberg har 

varit föredragande.  

 

 

 

 


