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Angående betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) 

Ekobrottsmyndigheten tillstyrker utredningens förslag att myndigheten ska kunna få del av 
uppgifter i belastningsregistret i ärenden om anställning eller sådana uppdrag som avses i 
2 kap. 1 § andra stycket offentlighets-  och sekretesslagen (2009:400). Utredningens 
överväganden och förslag i övrigt lämnas utan erinran. 

Ekobrottsmyndigheten vill tillägga följande. 

Det måste ställas höga krav på de som arbetar inom en brottsbekämpande myndighet i fråga 
om laglydnad och omdöme. Detta är särskilt viktigt för att verksamheten ska kunna åtnjuta 
allmänhetens förtroende. Det är därför angeläget för Ekobrottsmyndigheten att kunna 
förhindra anställningar av personer som är dömda för brott. 

Om utredningens förslag genomförs fullt ut innebär det att Ekobrottsmyndigheten i vissa fall 
skulle kunna få del av fler uppgifter ur belastningsregistret om personer som inte är placerade 
i säkerhetsklass än sådana personer vars anställningar är placerade i säkerhetsklass enligt 
bestämmelserna säkerhetsskyddslagen (2018:585). I den säkerhetsprövning som ska göras 
beträffande personer i sistnämnda kategori ingår bl.a. inhämtande av uppgifter från 
belastningsregistret (3 kap. 13-14 §§ säkerhetsskyddslagen). Det är Säkerhets-  och 
integritetsskyddsnämnden som beslutar om vilka uppgifter från bl.a. registerkontrollen som 
Säkerhetspolisen får lämna till den som ansökt om säkerhetsprövningen. Prövningen kan 
alltså mynna ut i att alla uppgifter i belastningsregistret inte ska redovisas till sökanden. 

Med anledning av vad som upptagits i det föregående finns det enligt Ekobrottsmyndigheten 
anledning att närmare överväga att begränsa tillgången till uppgifter i belastningsregistret till 
exempelvis sådana brott som medfört svårare straff än penningböter. 
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Utredningen föreslår införande av en ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa 
insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Begreppet 
registerkontroll leder osökt tankarna till sådan kontroll som Säkerhetspolisen utför med stöd 
av bestämmelserna i 3 kap. 13-15 §§ säkerhetsskyddslagen. Dessa kontrollåtgärder är mera 
omfattande än de som avses med den av utredningen föreslagna lagen. En mera adekvat 
rubrik synes därför vara lag om belastningsregisterkontroll etc. 

Ekobrottsmyndigheten har i övrigt inga invändningar mot utredningens överväganden och 
förslag. 
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga 
handläggning har rättschefen Eva Melander Tell  deltagit. Verksjuristen Owe Hultin har 
varit föredragande. 
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