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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss 
brottsbekämpande verksamhet 

Utfärdad den 15 november 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2007:980) om 

tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet ska ha följande lydelse. 

12 §    Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (nämnden) ska utöva tillsyn 

över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel 

och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet. 

Nämnden ska även utöva tillsyn över den behandling av personuppgifter 

som utförs av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndig-

heten enligt brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens 

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område för de syften 

som anges i 1 kap. 1 § i den sistnämnda lagen. Tillsynen ska särskilt avse 

sådan behandling som avses i 2 kap. 11 § brottsdatalagen. 

Tillsynen ska särskilt syfta till att säkerställa att verksamhet enligt första 

och andra styckena bedrivs i enlighet med lag eller annan författning. 

3 §    Nämnden är skyldig att på begäran av en enskild kontrollera om han 

eller hon  

1. har utsatts för sådana tvångsmedel som avses i 1 § och om använd-

ningen av dem och verksamhet som hänger samman med dem har varit i 

enlighet med lag eller annan författning, eller  

2. varit föremål för sådan personuppgiftsbehandling som avses i 1 § och

om den har utförts i enlighet med lag eller annan författning. 

Nämnden ska underrätta den enskilde om att kontrollen har utförts. 

Nämnden får vägra att utföra kontroll om begäran är orimlig eller uppen-

bart ogrundad. 

4 §    Nämnden har rätt att av förvaltningsmyndigheter som omfattas av 

tillsynen få de uppgifter och upplysningar, den information och det biträde 

som nämnden begär. Även domstolar och de förvaltningsmyndigheter som 

inte omfattas av tillsynen är skyldiga att lämna nämnden de uppgifter som 

den begär. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för nämndens tillsyn över Säker-

hetspolisens behandling av uppgifter i frågor som rör nationell säkerhet med 

stöd av polisdatalagen (2010:361) eller polisdatalagen (1998:622).  

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10. 
2 Senaste lydelse 2014:652. 
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SFS 2018:1707 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för nämndens tillsyn över annan

personuppgiftsbehandling än den som anges i punkten 2 som utförts före 

ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Mikael Kullberg 

(Justitiedepartementet) 
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