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Informationsutbyte vid samverkan mot grov
organiserad brottslighet (Ds 2014:30)
Tullverket är positivt till förslagen som lämnas i promemorian då dessa
underlättar myndighetssamverkan genom att bidra till en enklare
intresseavvägning för handläggaren samt innefatta vissa nödvändiga
författningsändringar på registerlagsområdet.
Tullverket vill särskilt kommentera några förslag närmare och refererar
nedan till relevant rubrik i promemorian.
7.3 Lagens tillämpningsområde
Det förekommer idag olika former av samverkan mellan myndigheter mot
grov och allvarlig brottslighet. Tullverket är därför särskilt positivt till att
förslaget utformas på ett sätt som innebär att uppgiftsskyldigheten kan
tillämpas även i andra samverkansformer än det uppgiftsutbyte som idag
sker inom ramen för NUC och RUC. Det är samtidigt viktigt att
uppgiftsskyldigheten avgränsas till sådan samverkan som myndigheten tagit
särskild ställning till.
7.6.2 Uppgiftsskyldigheten för brottsbekämpande myndigheter
Tullverket instämmer i bedömningen att det är nödvändigt att
brottsbekämpande myndigheter har möjlighet att beakta om och när ett
uppgiftsutbyte bör ske och självständigt avgöra när sekretessen till skydd för
verksamheten kan brytas. Av promemorian framgår också att den nya lagen
om uppgiftsskyldighet inte ska vara tillämplig på den sekretess som skyddar
denna verksamhet.
Tullverket uppfattar därmed att förslaget innebära att den brottsbekämpande
verksamheten får tillämpa t.ex. generalklausulen för att bryta sekretessen till
skydd för den egna verksamheten.
7.9 Behov av ändringar i myndigheternas registerförfattningar
Tullverket, som tidigare fört fram synpunkter om behovet av ändringar i
myndighetens registerförfattningar, anser att den föreslagna bestämmelsen i
lagen (2001:185) om behandling av personuppgifter i Tullverkets
verksamhet, löser de problem som funnits i den delen på samverkans
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området. En liknande ändamålsbestämmelse finns även i lagen (2005:787)
om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet (TBL).
Enligt nuvarande TBL har den brottsbekämpande verksamheten i Tullverket
endast möjlighet att lämna ut uppgifter elektroniskt till vissa andra
brottsbekämpande myndigheter. Med hänsyn till att den föreslagna 3 § lagen
om uppgiftsskyldighet för den brottsbekämpande verksamhetens del endast
är avsedd att bryta sekretessen till skydd för enskild innebär detta att
nuvarande TBL inte ger Tullverket utrymme att utbyta alla uppgifter inom
ramen för aktuell samverkan elektroniskt. Som framgår av promemorian
bereds för närvarande ett förslag till en ny tullbrottsdatalag efter en
hemställan av Tullverket den 15 november 2013, som ger Tullverket
möjlighet att lämna ut uppgifter elektroniskt inom ramen för
myndighetssamverkan mot brott. Fram tills en ny lagstiftning finns på plats
kvarstår dock de brister i nuvarande TBL som för närvarande försvårar
myndighetssamverkan. För Tullverkets del är det därför mycket angeläget att
beredningen fortsätter av förslaget till ny TBL, som remitterades under våren
2014.
Tullverket delar bedömningen på s. 107 i promemorian att det på
förordningsnivå bör tydliggöras att de myndigheter som är uppgiftsskyldiga
enligt lagen om uppgiftsskyldighet också kan vara mottagare enligt samma
lag och att uppgiftsutbytet även kan ske inom en myndighet, med såväl
brottsbekämpande som annan verksamhet.
Vidare delar Tullverket bedömningen att det med hänsyn till IT-utvecklingen
som skett är rimligt att utgå ifrån att allt uppgiftsutlämnande som riksdag och
regering ansett ska ske, bör kunna ske elektroniskt.

2 (3)

2014-11-24

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