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Remiss: utskottspromemorian Direktåtkomst för 
Migrationsverket hos andra myndigheter 
1796-201/2020 

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som har beretts tillfälle att yttra 

sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats 

av professor Vilhelm Persson och docent Bengt Lundell. 

Promemorian innehåller förslag till lagändringar som syftar till att ge 

Migrationsverket större möjligheter till direktåtkomst till vissa uppgifter i databaser 

som förs hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten. 

De utredningar som tidigare har undersökt denna fråga – och som promemorian 

refererar – visar att det är en grannlaga uppgift att väga integritetsskyddet mot 

nyttan av att myndigheter mer obehindrat delar information med varandra. 

Fakultetsstyrelsen vill framhålla vikten av att denna avvägning görs mycket 

omsorgsfullt. Fakultetsstyrelsen är inte i en sådan position att den har möjlighet att 

i sak bedöma vilken avvägning som är den bästa i detta fall. Det förefaller också 

tveksamt om det underlag som presenteras i promemorian är tillräckligt för att göra 

en fullständig bedömning. Enligt fakultetsstyrelsens mening skulle det därför vara 

olyckligt om denna fråga skulle avgöras utan nyttjande av de möjligheter till 

bredare beredning som finns i Regeringskansliet. 
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