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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av 
personuppgifter inom brottsdatalagens område 

Utfärdad den 2 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 5 kap. 12, 15 och 17 §§ lagen 

(2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdata-

lagens område ska ha följande lydelse. 

5 kap. 

12 §3    I fingeravtrycks- och signalementsregister får uppgifter behandlas 

om en person som 

1. är misstänkt eller dömd för brott och som har varit föremål för åtgärd

enligt 28 kap. 14 § rättegångsbalken, eller 

2. har lämnat fingeravtryck enligt 5 kap. 3 § andra stycket lagen

(2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar, 8 a § lagen (1994:451) 

om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller 8 kap. 7 a § fängelse-

lagen (2010:610). 

Uppgifter om fingeravtryck som inte kan hänföras till en identifierbar 

person får behandlas om uppgifterna kommit fram i en utredning om brott. 

Personuppgifter som har inhämtats med stöd av 36 § första stycket 2 lagen 

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare får inte 

behandlas i fingeravtrycks- och signalementsregister. 

15 §    Uppgifter i fingeravtrycks- och signalementsregister om en misstänkt 

eller dömd person får inte behandlas längre än tre månader efter det att 

uppgifterna om den registrerade tagits bort ur misstankeregistret som förs 

enligt lagen (1998:621) om misstankeregister och ur belastningsregistret 

som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. 

Uppgifter som inte kan hänföras till en identifierbar person får inte 

behandlas längre än trettio år efter registreringen. Sådana uppgifter får dock 

behandlas sjuttio år efter registreringen om uppgifterna hänför sig till 

utredningar om brott som anges i 35 kap. 2 § första stycket brottsbalken. 

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) 

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf. 

1 Prop. 2021/22:172, bet. 2021/22:JuU37, rskr. 2021/22:338. 
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/884 av den 17 april 2019 om ändring av 

rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av uppgifter om tredjelandsmedborgare och vad 

gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) 

samt om ersättande av rådets beslut 2009/316/RIF, i den ursprungliga lydelsen. 
3 Senaste lydelse 2022:709. 
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17 §    Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevak-

ningen, Skatteverket och Kriminalvården får för ett syfte som anges i 1 kap. 

2 § brottsdatalagen (2018:1177) medges direktåtkomst till personuppgifter i 

fingeravtrycks- och signalementsregister. 

Denna lag träder i kraft den 28 juni 2022 i fråga om 5 kap. 15 § och i 

övrigt den dag som regeringen bestämmer. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Johan Stensbäck 

(Justitiedepartementet) 
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