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Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria. 

 

Myndigheten bedömer att promemorians förslag kommer att bidra till en effektivare 

brottsbekämpning och tillstyrker därför förslagen.  

 

Den föreslagna generella möjligheten att lämna uppgifter som omfattas av sekretess till skydd 

för enskilda till en annan myndighet bedöms, tillsammans med införandet av en ny 

bestämmelse som rättslig grund för att lämna ut offentliga uppgifter på eget initiativ, 

påtagligt förbättra myndigheters förutsättningar att bekämpa ekonomisk brottslighet. Dessa 

bestämmelser välkomnas därför särskilt.    

 

Utöver de skäl som enligt promemorian ligger till grund för förslaget om en ny generell 

sekretessbrytande bestämmelse förtjänar även att tilläggas att enskildas behov av 

integritetsskydd för information hos myndigheter numera får anses vara tillgodosett genom 

gällande dataskyddsreglering. De skäl som i beredningen av 1980-års sekretesslag anfördes 

till stöd för att sekretess ska gälla mellan myndigheter gör sig därför inte längre gällande 

med samma styrka. Sekretess mellan myndigheter bör därför som huvudregel endast 

föreligga för att tillgodose andra behov än personlig integritet. Mot att sekretess till skydd 

för enskilda ska gälla mellan myndigheter talar dessutom att en sådan ordning utgör ett 

hinder mot effektiv brottsbekämpning och förebyggande av grov organiserad brottslighet 

som saknade motsvarighet när 1980-års sekretesslag beslutades. 

 

Det kan ifrågasättas om förslaget fullt ut tillgodoser behovet av att göra regelverket för 

myndigheters informationsutbyte mer lättöverskådligt. För att förslagen ska få fullt 

genomslag i myndigheternas arbete skulle en samlad översyn av regelverket ha behövts. Det 

bör övervägas att införa en ordning enligt vilken huvudregeln ska vara att sekretess inte ska 
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gälla mellan myndigheter. Förslagen i promemorian kan dock ses som ett första steg i rätt 

riktning.  

 

Ekobrottsmyndigheten vill framhålla att det är angeläget att skyndsamt få till ett utökat och 

ändamålsenligt informationsutbyte mellan myndigheterna för att underlätta för de 

brottsbekämpande myndigheterna att bekämpa och förebygga den grova organiserade 

brottsligheten.  

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga 

handläggning har rättschefen Gabriella Loman deltagit. Verksjuristen Johan Dibb har varit 

föredragande. 

 

 

Monica Rodrigo 

 

    Johan Dibb 
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