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Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter
(Ds 2016:22)
Tullverket har inget att erinra mot förslaget i underlaget och tillstyrker den
föreslagna ändringen.
Tullverket ser dock risker med genomförandet av ändringen. För att nå de
avsedda positiva effekterna för brottsbekämpningen behöver berörda delar i
rättskedjan säkra resurser som motsvarar ökad arbetsbelastning. För att nå
framgång behöver anmälningarna omhändertas. Finns inte förutsättningarna
riskeras syftet med rutinen förfelas.
Sedan utredningen lämnades över har Sveriges Radio presenterat siffror på
antal rapporter till MSB och antal polisanmälningar, fem månader efter att
lagändringen trädde i kraft (publicerades 2016-08-31). Siffrorna visar att en
dryg handfull polisanmälningar skett och att långt fler övervägs. MSB har
enligt media uttalat att de ser en utveckling där incidenterna ökar. I det
fortsatta arbetet bör detta och de direkt berörda myndigheternas syn på
vilken belastning de förutser beaktas.
I utredningen nämns på ett flertal ställen hanteringen av personuppgifter som
följer av rapporteringsskyldigheten. Tullverket vill betona att såväl allmän
personuppgiftslag som aktuella specialregisterförfattningar förutsätter en
motiverad behandling. Det är svårt att se att en personuppgiftsbehandling
som motiverad om den inte i någon direkt utsträckning de facto leder till att
avsett syfte uppnås. Även detta talar för att resurser behöver säkras. För att
tillse att hanteringen blir motiverad anser Tullverket vidare att förslaget till
förordningsändringen bör utvärderas efter att lämplig tid förflutit.
I avsnitt 7.1.5 rörande Andra sekretessbestämmelser som kan aktualiseras,
berörs utrikes- och försvarssekretess hos MSB. Dessa sekretessgrunder kan
även förekomma hos brottsbekämpande myndigheter. Uppgifter som tillkommit i brottsutredningar på området kan även medföra att utrikes- eller
försvarssekretess aktualiseras. Det är särskilt viktigt att skydda dessa typer
av uppgifter och den beskrivna hanteringen medför inte sällan extra
säkerhetsåtgärder och merkostnader. Tullverket förordar att detta beaktas i
det fortsatta arbetet.
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Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit överdirektören Per
Nilsson (beslutande) och verksjurist Anders Wiklund.
TULLVERKET
Per Nilsson
Anders Wiklund
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