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Ds 2014:18 Den nya polisorganisationen – några frågor
om personuppgiftsbehandling m.m.
Tullverket ställer sig positivt till i princip alla de förslag som promemorian
lämnar och vill särskilt kommentera några av förslagen.
Några frågor om vapenlagstiftningen

Tullverket välkomnar förslaget i avsnitt 5.2 att Tullverket bör ges möjlighet
till direktåtkomst till samtliga tre vapenregister; över vapen,
vapeninnehavare och vapenhandlare.
Behandling av personuppgift vid Nationellt forensiskt centrum

Tullverket uppskattar utredarens bedömning på s. 70 att det inte bör göras
någon skillnad ur prioriteringssynpunkt om en undersökning som görs vid
Nationellt forensiskt centrum är anslagsfinansierade eller uppdragsbaserad.
Tullverket bedömer även att de föreslagna ändamålsbestämmelserna i avsnitt
4.4.4 är utformade på ett sådant sätt att det av dessa inte görs någon skillnad
mellan olika uppdragsgivare. Denna avsikt bör även komma till uttryck vid
beskrivningen av uppdragen i instruktionen för Polismyndigheten samt
beaktas i det interna arbetet med andra styrdokument.
Tullverket är mycket positivt till att ändamålsbestämmelserna är utformade
på ett sådant sätt att Nationellt forensiskt centrum även får ta fram s.k.
forensiska uppslag s. 70-71. Tullverket delar utredarens bedömning på s. 7374 att även Tullverket har behov av att ta del av resultaten av både
undersökningar och forensiska uppslag. För att även Tullverket ska kunna
dra nytta av den mera framåtskridande verksamhet som arbetet med
forensiska uppslag innebär är det positivt att sådana uppslag och annan
information kan vidarebefordras till Tullverket utan föregående begäran eller
pågående uppdrag. Detta bör även innebära att Tullverket, i likhet med andra
brottsbekämpande enheter inom Polismyndigheten enligt s. 49, behöver ha
tätare kontakt och nära samverkan med Nationellt forensiskt centrum.
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Utvidgade jävsbestämmelser

Tullverket är positivt till förslaget i avsnitt 6.4 om ändring i 7 kap. 9 § RB.
Jävsreglerna blir för Tullverkets del på detta sätt heltäckande och därmed
mer tydliga och enklare att tillämpa. Tullverket anser dock att det vore mer
ändamålsenligt om regleringen av jäv i RB omfattade hela den
brottsbekämpande verksamheten, dvs. även polismän, än att dessa bryts ut
och placeras i polislagen enligt förslaget i avsnitt. 6.2.

Ärendets beredning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande) och verksjuristen Malin Lundberg
(föredragande).
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