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Remissvar över betänkandet Ecris-TCN ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20)
Sammanfattning
Polismyndigheten tillstyrker de redovisade förslagen och ser positivt på de
förslag som förs fram i utredningen. Polismyndigheten önskar dock särskilt
belysa följande.
Polismyndighetens synpunker
Uppgift om medborgarskap i dom (12.3)

Polismyndigheten välkomnar utredningens förslag om att Domstolsverket i
samverkan med Skatteverket föreslås få i uppdrag att anpassa och utveckla den
informationstjänst som verket tillhandahåller i syfte att uppnå en mer komplett
redovisning av medborgarskap i brottmålsavgöranden samt för att möjliggöra
författningsenliga slagningar mot Ecris-TCN.
En korrekt redovisning av medborgarskap är av avgörande betydelse för hela
rättskedjan. För Polismyndigheten är det en förutsättning att myndigheten ges
tillgång till Skatteverkets samtliga uppgifter om medborgarskap, således även
historiska medborgarskapsuppgifter, för att överföring av information till
interna it-system och andra myndigheter samt slagning mot index i Ecris-TCN
ska kunna genomföras. För det fall det inte är möjligt att tillhandahålla
Polismyndigheten och övriga myndigheter samtliga medborgarskapsuppgifter
behöver det klargöras huruvida den medborgarskapsuppgift som underrättas
via domstolarna är en fastställd uppgift som fortsatt kan användas i
Polismyndighetens system.
Skatteverkets nuvarande hantering av medborgarskapsuppgifter innebär att
Polismyndigheten och övriga myndigheter, vid den tidpunkt som en person
beviljas svenskt medborgarskap, inte längre får tillgång till information om
eventuella andra utländska medborgarskap som personen fortfarande innehar.
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Polismyndighetens it-system hämtar uppgifter om medborgarskap från
Skatteverkets informationstjänst och det förekommer inte sällan att
domstolarna registrerar ett annat medborgarskap i samband med att dom
meddelas. Vid mottagandet av uppgifterna från domstolarna skapas därmed en
informationskonflikt i Polismyndighetens system mellan de uppgifter om
medborgarskap som tillhandahålls från domstolarna respektive Skatteverket.
Det är av stor vikt att medborgarskapsfrågan, särskilt för de personer som har
fler medborgarskap, får en praktiskt tillämpbar lösning som inte resulterar i en
omfattande utredningsskyldighet för Polismyndigheten. En sådan
utredningsskyldighet riskerar med största sannolikhet att leda till stor
rättsosäkerhet.
Polismyndigheten vill vidare framhålla att medborgarskapsfrågan även
påverkar andra lagstadgade skyldigheter, till exempel enligt 9 § lag (1998:620)
om belastningsregister och 22 c § förordning (1999:1134) om
belastningsregister.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser (14.1)

Polismyndigheten konstaterar vidare att utredningen förslår att regeringen vid
ett senare tillfälle ska besluta om tiden för ikraftträdande av de förslag som
avser anpassningar till förordningen om Ecris-TCN. Polismyndigheten önskar
i den delen förtydliga att medlemsstaterna som omfattas av Ecris-TCN ska ha
genomfört både legala och tekniska anpassningarna till årsskiftet 2022-2023.
Konsekvenser för Polismyndigheten
Slutligen innebär de kostnader som utredningen räknat fram med hjälp av
Polismyndigheten investeringar på ca 8,8 miljoner kronor vilka ska skrivas av
under sannolikt 3 - 5 år. Därtill kommer en del driftkostnader. Sammantaget
medför detta årliga kostnader på ca 1,8 - 2 miljoner. Utredningen anger att
kostnaderna ska klaras inom anslagsram. Polismyndigheten har inga
invändningar i denna del.
Detta yttrande har beslutats av tf. chefen för rättsavdelningen Anders
Ternström. Vid den slutliga handläggningen har deltagit juristen Peter
Siljendal, föredragande. Rikspolischefen Anders Thornberg har informerats
om remissen.
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