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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion 
för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 2 och 20 §§ förordningen (2007:1141) med 

instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha följande 

lydelse. 

2 §1    Myndigheten har till uppgift att i ärenden om registerkontroll enligt 

säkerhetsskyddslagen (1996:227) pröva frågor om utlämnande av  

1. uppgifter från register som omfattas av lagen (1998:620) om belast-

ningsregister, 

2. uppgifter från register som omfattas av lagen (1998:621) om miss-

tankeregister, och 

3. uppgifter som Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen behandlar med

stöd av brottsdatalagen (2018:1177) eller lagen (2018:1693) om polisens 

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. 

Myndigheten ska pröva frågor om utlämnande av uppgifter även i sådana 

fall som avses i 10 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. 

och 7 § skyddsförordningen (2010:523). 

20 §2    Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som 

kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till Åklagarmyndigheten eller 

någon annan behörig myndighet. 

Om nämnden vid tillsyn enligt 1 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss 

brottsbekämpande verksamhet uppmärksammar felaktigheter som kan 

medföra skadeståndsansvar för staten gentemot en fysisk eller juridisk 

person, får nämnden anmäla det till Justitiekanslern. Om nämnden uppmärk-

sammar sådana felaktigheter vid kontroll enligt 3 § samma lag, ska nämnden 

anmäla det till Justitiekanslern.  

Om nämnden bedömer att Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten eller 

Säkerhetspolisen brister i sina skyldigheter vid behandling av person-

uppgifter på ett sådant sätt att korrigerande befogenheter kan aktualiseras, 

ska nämnden anmäla det till Datainspektionen. 

Innan en sådan anmälan som avses i första–tredje styckena görs ska 

nämnden samråda med den myndighet till vilken anmälan ska göras. När 

anmälan har gjorts ska nämnden lämna myndigheten det biträde som 

behövs. Myndigheten har rätt att ta del av nämndens underlag i den 

utsträckning som det behövs. 

1 Senaste lydelse 2017:1079. 
2 Senaste lydelse 2009:1516. 
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för myndighetens prövning av

utlämnande enligt 2 § av uppgifter som Säkerhetspolisen behandlar med 

stöd av den upphävda polisdatalagen (2010:361). 

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för myndighetens prövning enligt

2 § av frågor om utlämnande som väckts hos myndigheten före ikraft-

trädandet.  

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Mikael Kullberg 

(Justitiedepartementet) 
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