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Infrastrukturdepartementet

Avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82)
Er beteckning I2021/03462
Kriminalvården välkomnar en enhetlig reglering i avgiftsförordningen (1992:191) för uttag av
avgifter vid elektroniskt utlämnade från myndigheter i syfte att klargöra rättsläget och öka
förutsebarheten för enskilda. Det är emellertid av stor betydelse att skyddet för den personliga
integriteten beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet på det sätt som Kriminalvården tidigare har
uttryckt i remissvar avseende Öppna-datautredningens huvudbetänkande Innovation genom
information (SOU 2020:55).
Kriminalvården måste, i likhet med Polismyndigheten, anses vara en myndighet som innehar
information som till stor del innehåller personuppgifter (jfr s. 47 i betänkandet). En skyldighet att
tillhandahålla information i elektronisk form kommer att vara förenad med kostnadsökningar för
myndigheten, och förslagen som presenteras kommer därför sannolikt inte att rymmas inom
befintliga anslag.
Kriminalvården lämnar även följande synpunkter på enskilda avsnitt.
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Avsnitt 6.2.4, 7.3.3. och 7.3.4
I betänkandet förs en omfattande diskussion om filer, filstorlekar och hur man ska se på
uppdelningen av det efterfrågade materialet i syfte att myndigheter inte ska använda uppdelningar
för att öka kostnader eller försvåra ett utlämnande. Det är dock väsentligt att beakta olika
myndigheters infrastrukturella kapacitet att hantera filer av olika storlek utifrån interna
säkerhetsbegränsningar eller vad som är tillåtet att skicka som bifogade filer, exempelvis i ett epostmeddelande.
Av förordningstexten bör det framgå att en fil ska motsvara ett fysiskt dokument och därmed att
flera fysiska dokument inte ska skannas till en gemensam fil och levereras i exempelvis PDFformat. En sådan fil blir svårare att hantera för mottagaren då en större fil som består av flera
dokument storleksmässigt är svårare att hantera. Det är viktigt att lagstiftningen är tydlig avseende
begreppet fil och hur det ska definieras för att undvika godtycklig uppdelning i småfiler eller
hopslagning till stora och svårhanterliga filer. Detta är särskilt viktigt att tydliggöra i de situationer
då fysiska dokument ska skannas in till digitala filer.
Avsnitt 8.4.2
Det behöver klargöras om 6 kap. 1 a § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska anses
omfatta information i elektronisk form eller inte. Bestämmelsen kan till sin lydelse antas omfatta
Organisatorisk enhet

Adress

Telefon

E-post

Huvudkontoret

601 80 Norrköping

077-228 08 00

hk@kriminalvarden.se

2(2)

REMISSVAR
Datum

Vårt diarienummer

2021-04-19

KV 2021-1750

sådana situationer, men enligt förarbetena till bestämmelsen ska den inte anses omfatta sådana
utlämnanden.
____________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Martin Holmgren efter föredragning av
verksjuristen Jenny Nyman. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit
kriminalvårdsdirektören Hanna Jarl, direktören för frivård, häkte och anstalt Lennart Palmgren
och chefsjuristen Caroline Oredsson.

Martin Holmgren

