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Ecris-TCN – Ett mer effektivt utbyte av
brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20)
Tullverket har granskat betänkandet mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur
förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet.

Tullverkets ställningstagande
Tullverket välkomnar utredningens förslag om ändringar i svensk lagstiftning avseende
utbyte av information om dömda tredjelandsmedborgare. I dag har Tullverket flera
utredningar och ärenden med tredjelandspersoner som misstänkta och att kunna göra en
sökning mot ett gemensamt register avseende dessa brottslingar anser Tullverket vara
värdefullt vad beträffar lagföring, men även i syftet att förebygga, förhindra och upptäcka
brottslighet. Genom ackumulerad kunskap om brott begångna i andra länder och i Sverige
ges Tullverket ett bra verktyg att kartlägga internationella kriminella nätverk med större
möjlighet till lagföring, t.ex. genom internationellt samarbete.
Tullverket ställer sig därför bakom förslaget om regleringen i kompletteringslagen som
anger att Ecris-TCN ska få användas även om ändamålet för sökningen i belastningsregistret
inte är ett sådant ändamål som ryms inom det obligatoriska tillämpningsområdet för EcrisTCN. Förslaget innebär att Ecris-TCN får användas även för Polismyndighetens, Säkerhetspolisens, Skatteverkets, Tullverkets och Kustbevakningens verksamheter för att förebygga,
förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. I dag ligger dessa verksamheter utanför det
obligatoriska tillämpningsområdet för Ecris-TCN.
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Förslaget om att samtliga som dömts till fängelse i minst sex månader ska lämna
fingeravtryck är enligt Tullverket positivt eftersom det kommer att medföra att
fingeravtrycksregistret blir mer omfattande, vilket förhoppningsvis kan leda till att fler brott
klaras upp.
Beträffande gallring anser Tullverket att det är rimligt med en snävare gallring avseende
brott som inte har en svensk motsvarighet. Det är positivt med den s.k. uppskjutna
gallringen, för det fall en ny anteckning görs i belastningsregistret före utgången av
tidsfristen.
Enligt förslaget kan enbart centralmyndigheten, i det här fallet Polismyndigheten, göra
sökningar i registret, även om själva sökningen bara genererar träff eller inte träff.
Tullverket kan konstatera att verket skulle kunna avlasta Polismyndigheten genom att
Tullverket får möjlighet till direktåtkomst till sökverktyget, eftersom Tullverket har
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motsvarande möjlighet beträffande belastningsregistret. Vid en eventuell träff skulle
Tullverket inte se några problem med att lämna in en efterföljande ansökan till
Polismyndigheten i syfte att få ut historiskt material.

Ärendets handläggning
I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har
varit verksjuristen Karin Engstrand. I den slutliga handläggningen har även överdirektören
Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit.
TULLVERKET
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