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Malmö tingsrätt har anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande och får
med anledning av detta anföra följande.
Tingsrätten anser att utredningen är genomarbetad och delar de bedömningar
och förslag som presenterats. Utifrån sitt verksamhetsområde tillstyrker tingsrätten utredningens förslag, men i sammanhanget kan följande framhållas.
Utredningens förslag om en förnyad utredning angående tvångsmedel i den
digitala miljön (avsnitt 9.6.3) är ytterst knapphändiga och därmed också svåra
att tillgodogöra sig. Utredningen nämner endast att en utredning bör göras
utan att djupare gå in på frågorna för att öka förståelsen för utredningsförslaget i sin helhet.
Tingsrätten instämmer i utredningens bedömning och förslag om att en tydligare reglering bör införas i offentlighets- och sekretesslagen rörande uppgifter
som utbyts mellan myndigheter (avsnitt 9.6.2). Frågan har berörts i andra lagstiftningsärenden. För att möjliggöra effektiv samverkan mellan myndigheter
är det angeläget med en sådan reglering. Den närmare sekretessregleringen
vid informationsutbyte mellan myndigheter är en komplicerad fråga. Även
här hade utredningen kunnat gå djupare in på frågorna för att uppnå en ökad
förståelse och diskussion avseende utredningens förslag på åtgärder i sin hel-
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het.
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Det system för obligatorisk incidentrapportering som utredningen föreslår
torde likna det system för incidentrapportering som tingsrätterna och övriga
domstolar använder sig av i nuläget. De incidentrapporter som skickas till
Domstolverket utgör allmänna handlingar och rapporterna begärs regelbundet
ut i sin helhet. Detta är något som de myndigheter som genom förslaget kan få
en ökad incidentrapportering får förhålla sig till. Även tingsrätterna kan i viss
mån på grund av förslaget få en ökad incidentrapportering, något som dock i
första hand belastar Domstolsverket som central myndighet.
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