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Remissvar avseende betänkandet Ecris-TCN – Ett mer effektivt utbyte av
brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20)
Kustbevakningens tillgång till uppgifter i Ecris-TCN
Förordningen om Ecris-TCN innebär med utredningens förslag att Kustbevakningen för
brottsbekämpande ändamål, via Polismyndigheten i egenskap av centralmyndighet, kan ta del
av information från registret i samma syfte som gäller för belastningsregistret.
Kustbevakningen kan även för säkerhetsgodkännanden och prövningar inför anställning,
via Polismyndigheten, ta del av uppgifter som inhämtas efter en sökning i Ecris-TCN.
Vidare ges myndigheten i den gränsförvaltande verksamheten genom interoperabilitetskomponenten ESP (European Search Portal) åtkomst till sådana identitetsuppgifter i
Ecris-TCN som lagras i det centrala identitetsregistret CIR.
Kustbevakningen kommer inte att ges inte direktåtkomst till Ecris-TCN. Myndigheten
kommer inte heller att ta upp och registrera identitetsuppgifter eller annan information som
ska införas som uppgiftsposter i registret.
Synpunkter på betänkandet
6. Ändamål och användning - 6.2. Användningen av Ecris-TCN - 6.2.2 Tillåtna ändamål
Kustbevakningen välkomnar utredningens förslag (s. 113) att med stöd av nationella
bestämmelser, i fråga om att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslighet, säkerställa att
ändamålen med Ecris-TCN och belastningsregistret svarar mot varandra. Förslaget förenklar
tillämpningen av regelverket om utbyte av uppgifter i kriminalregister och effektiviserar
Kustbevakningens och övriga brottsbekämpande myndigheters informationsinhämtning inom
underrättelseverksamheten.
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8. Fingeravtryck – 8.2 Nuvarande reglering – 8.2.1 Fingeravtryck som tas under
förundersökning
Avsnittet omfattar bl. a. en redogörelse för regleringen om direktåtkomst till
fingeravtrycksregistret (s. 137). Där anges att Kustbevakningen m.fl. myndigheter får medges
direktåtkomst till personuppgifter i fingeravtrycks- och signalementsregister och att samtliga
nu angivna myndigheter har fått sådan direktåtkomst.
Kustbevakningen vill påpeka att myndigheten idag inte har tillgång till ifrågavarande register
och således inte har direktåtkomst till uppgifterna däri.
Vidare bör uppmärksammas att Kustbevakningen saknar lagstöd för att behandla biometriska
uppgifter i den brottsbekämpande verksamheten.1 Det innebär att Kustbevakningen vid
direktåtkomst till bl. a. aktuella register, för brottsbekämpande ändamål, kan söka på och ta
del av alfanumeriska personuppgifter men inte biometriska uppgifter.
Kustbevakningen har i övrigt, utifrån sitt verksamhetsområde, inga synpunkter att anföra på
förslaget.
---------Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Therese Mattsson. I ärendets
handläggning har deltagit chefen för metodutvecklingsavdelningen Per Arne Strand, tjf chefen
för enheten för metodutveckling sjöövervakning Kent Edlund, chefen för brottsenheten Ulrica
Carlsson, handläggare kontroll och tillsyn Anders Litzén, funktionella systemägaren Mari
Håkansson och verksjuristen Anna-Clara Eriksson, föredragande.
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Jfr 2 kap. 12 § brottsdatalagen (2018:1177) jämfört med lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling
av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Se även prop. 2017/18:269 s. 193.
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