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Justitiedepartementet 
Enheten för allmän ordning och säkerhet 
Att: Pia Cedermark 
103 33 Stockholm 

 

Remiss av utkast till lagrådsremissen Dataskydd vid europeiskt 
polissamarbete och straffrättsligt samarbete 

Kronofogdemyndigheten (KFM) lämnar synpunkter på den del av utkastet till 
lagrådsremiss som rör myndighetens verksamhet. 
 
Angående användandet av överförda uppgifter 
 
Under avsnitt 6.6.2 i utkastet anges att överförda uppgifter eller uppgifter som 
gjorts tillängliga för visst ändamål får, förutom för det ursprungliga ändamålet, 
endast behandlas för vissa andra särskilt angivna ändamål. För KFM:s del kan 
man tänka sig att exempelvis europeiska bötesstraff eller förverkanden överförs 
för verkställighet, och att det tillsammans med detta överlämnas viss annan 
information. Om personen i fråga även är föremål för annan verkställighet hos 
KFM uppkommer frågan om den överförda informationen, t.ex. adressuppgift, 
familjeförhållanden etc. även kan användas vid övrig verkställighet. Av 4 kap 11 
§ UB följer att samordning ska ske av samtliga inneliggande mål, något som 
innebär att KFM ska använda sig av den information man har tillgång till. 
Handläggning av andra mål kan inte anses rymmas inom de undantag som räknas 
upp på sid. 70 i utkastet, i och med att de inte behöver ha med vare sig brottslighet 
eller allmän säkerhet att göra. 
 
Samtidigt anges i avsnitt 6.6.1 att utgångspunkten är att berörda myndigheter får 
behandla personuppgifter i sin normala verksamhet. Dessutom följer det av artikel 
3.2.a i Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete att vidarebehandling av uppgifterna är tillåten om behandlingen inte är 
oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.  
 
KFM skulle vilja ha ett klargörande av vad som gäller för den överlämnade 
informationen vid handläggning av andra mål. Ett tänkbart klargörande skulle 
kunna utformas enligt den modell som användes vid införlivandet av rådets 
direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning 
av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder, se artikel 23 i 
direktivet och 19 § lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och 
avgifter inom Europeiska unionen.  
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Angående märkning av överförd eller överlämnad information 
 
Under avsnitt 6.18 framgår att förslaget är att det inte regleras i lag eller 
förordning att märkning av överförda eller överlämnade uppgifter ska ske, utan att 
detta bör överlämnas till respektive myndighet att lösa. Samtidigt anges att 
regeringen delar utredningens bedömning att märkning bör ske för att säkerställa 
ett fungerande dataskydd. 
 
KFM vidhåller att vi i dagsläget inte har möjlighet till sådan märkning av 
uppgifter, utan att detta kräver tekniskt utvecklingsarbete. Utan fördjupade 
analyser av förslagets effekter är det inte möjligt att fullt ut bedöma de tekniska 
anpassningarna av datastödet som märkning av uppgifterna kräver eller om detta 
ens är möjligt inom ramen för befintligt datastöd. Dock bedömer KFM att, för det 
fall att märkningen av uppgifter inte går att genomföra inom ramen för befintliga 
datastöd, så kommer det att krävas ett omfattande utvecklingsarbete som medför 
kostnadsmässiga konsekvenser som grovt kan uppskattas till ca 1,7-4,3 miljoner 
kr. KFM bedömer, i motsats till utredningen, att den kostnaden inte ryms inom 
befintliga budgetramar. Utvecklingskostnaden torde vara oberoende av om det är 
en större eller mindre mängd uppgifter som ska hanteras i det nya systemet. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har verksamhetschef Maria Mindhammar, kanslichefen Karin 
Berglöf Hedar och verksjuristen Andreas Oredsson, föredragande, deltagit. 
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