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Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och
utresesystem (Ds 2021:9)
Sammanfattningsvis välkomnar Säkerhetspolisen förslagen som förväntas
leda till en mer effektiv gräns- och utlänningskontroll samt en mer effektiv
brottsbekämpning. Säkerhetspolisen har följande synpunkter på de
bedömningar och förslag som lämnas i promemorian.
8.3 Åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande
ändamål
Säkerhetspolisen välkomnar förslaget att Säkerhetspolisen m.fl. ska ha
behörighet att begära åtkomst för sökning för brottsbekämpande ändamål,
och att Polismyndigheten utses till central åtkomstpunkt.
Det är endast en eller flera särskilt utsedda enheter vid myndigheterna som
ska vara behöriga att begära åtkomst. I promemorian (s. 82 f.) framgår att
för att minska risken för att personuppgifter i systemet behandlas felaktigt
bör antalet utsedda enheter inte vara alltför många. Säkerhetspolisen anser
att en sådan skrivning riskerar att i onödan begränsa antalet utsedda enheter.
EES-förordningen anger heller inte några krav på begränsning av antalet
enheter. Eventuella begränsningar i integritetsskyddande syfte följer redan
av dataskyddsrättsliga krav om bl.a. behörighetsbegränsning. Det bör vara
behovet hos de enskilda myndigheterna som styr hur många utsedda
enheter som ska finnas vid varje myndighet.
10.5 Biometriska uppgifter vid inre utlänningskontroller och
ärenden om uppehållstillstånd
Säkerhetspolisen instämmer i bedömningen av att Säkerhetspolisen i vissa
situationer faller in under den definition som finns i EES-förordningen
avseende invandringsmyndighet och i de situationerna kan ha åtkomst till
in- och utresesystemet (avsnitt 8.1 i promemorian). Säkerhetspolisen
välkomnar vidare förslaget i avsnitt 10.5 om upptagning av biometri för att
kunna utföra sökning enligt artiklarna 26 och 27 i EES-förordningen. När
det gäller inre utlänningskontroller noterar Säkerhetspolisen att
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promemorian inte nämner Säkerhetspolisen som utförare av sådana
kontroller i det aktuella avsnittet (s.108 f.). Kontrollerna utförs i regel av
Polismyndigheten och Migrationsverket. Enligt 9 kap. 9 § första stycket
utlänningslagen (2005:716) kan dock Säkerhetspolisen i vissa avseenden
utföra sådan kontroller vilket även nämns i promemorian på sid 74. En
polisman vid Säkerhetspolisen bör, om förutsättningarna i övrigt är
uppfyllda, kunna ta upp biometri i samband med inre utlänningskontroll för
att utföra de aktuella sökningarna.
Detta remissyttrande har beslutats av biträdande säkerhetspolischefen
Charlotte von Essen. Verksjuristen Fredrik Sjöberg har varit föredragande.

