
Från: Sakint <sakint@sakint.se> 
Datum skickat: 25/09-13 16:06 
Till: postmaster@payback.name <postmaster@payback.name> 
ämne: SV: SV: 
 
Hej, 
 
Om jag förstår dig rätt har du tre frågor, 
 
1) Vilka svar polismyndigheten i Skåne gav på enkätfrågorna som 
nämnden skickade ut våren 2012, 
 
2) Om nämnden granskat fler register hos Polismyndigheten i Skåne, 
vilka dessa registren i så fall var, huruvida de avsåg mc-relaterade 
uppgifter och hur de bedömdes vad avser legaliteten, samt 
 
3) Nämndens eventuella genomgång av ytterligare register hos 
polismyndigheten i Skåne? 
 
Svar: 
 
1) Den första frågan i enkäten löd: "I vilka av de register myndigheten för 
med stöd av polisdatalagen (2010:361) (PDL) kan, typiskt sett, känsliga 
personuppgifter i den mening som avses i 2 kap. 10 § PDL förekomma 
(dvs. uppgifter om en registrerad persons ras eller etniska ursprung, 
politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i 
fackförening, hälsa eller sexualliv)?"  
 
På denna fråga svarade Polismyndigheten i Skåne: Rationell 
anmälningsrutin (RAR), Datoriserad utredningsrutin - tvångsmedel 
(DurTvå), Polisens utredningsstöd (PUST) och 
Kommunikationscentralens system (KC-POLIS, STORM). 
 
Den andra frågan i enkäten löd: "I vilka situationer kan det, typiskt sett, 
finnas anledning att behandla känsliga personuppgifter i de ovan 
nämnda registren?".  
 
På denna fråga svarade Polismyndigheten i Skåne: Vid brottsutredning 
kan känsliga personuppgifter komma att behandlas, som komplettering 
till uppgifter om en person vars personuppgifter vi behandlar av annat 
skäl, om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. 
Exempelvis kan uppgifter om en persons religiösa övertygelse eller 
sexuella läggning behöva behandlas vid utredning av ett brott som är 



hatrelaterat. Känsliga personuppgifter kan också komma att behandlas 
vid upptagande av anmälan och liknande. 
 
Datum för undertecknandet av enkäten var den 23 april 2012. 
 
2) Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har haft tillsyn över den 
öppna polisens personuppgiftsbehandling sedan den 1 mars 2012 då 
den nya polisdatalagen (2010:361) trädde ikraft. Nämnden har, sedan 
nya polisdatalagen trädde ikraft, inte särskilt hos polismyndigheten i 
Skåne utövat tillsyn på eget initiativ vad gäller personuppgiftsbehandling. 
Däremot har vissa initiativärenden behandlat centralt tillgängliga 
system/register hos polisen vilka även polismyndigheten i Skåne haft 
tillgång till. Uttalanden avseende dessa projekt hittar du på vår hemsida. 
 
3) Nämnden har i dagsläget inte fattat beslut om något initiativärende 
vad gäller tillsyn av ytterligare register hos polismyndigheten i Skåne. 
Detta kan dock komma att ske, varför du antingen kan återkomma till oss 
med fråga om detta eller hålla dig uppdaterad på vår hemsida. 
 
Med vänlig hälsning, 
Anna Wennergren 


