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Remissvar avseende Informationsutbyte vid
samverkan mot terrorism SOU 2018:65
Säkerhetspolisen välkomnar förslagen i betänkandet och lämnar följande
synpunkter.
Utlämnande av sekretessbelagd information från
socialtjänsten
För närvarande finns det möjlighet för myndigheterna inom socialtjänsten
att lämna ut sekretessbelagda uppgifter om ett misstänkt begånget
terroristbrott enligt terroristbrottslagen eller försök till sådant brott.
I betänkandet föreslås en ny sekretessbrytande bestämmelse som ger
socialtjänsten möjlighet att till Säkerhetspolisen lämna ut sekretessbelagda
uppgifter även om misstankar om begångna brott enligt rekryteringslagen
och finanseringslagen samt om begången förberedelse och stämpling till
terroristbrott enligt terroristbrottslagen.
Utredningen har dock gjort bedömningen att införandet av en
sekretessbrytande bestämmelse för socialtjänsten även för uppgifter som
inte avser misstankar om brottsliga handlingar inte bör införas då det finns
en klar risk för att utlämnanden av uppgifter till Säkerhetspolisen avseende
icke-brottsliga gärningar eller beteenden urholkar tilltron till nödvändiga
relationer mellan socialtjänsten och dess klienter.
Säkerhetspolisen vill ändå framhålla att i arbetet med att förebygga terrorism
kan uppgifter från socialtjänsten som inte avser misstänkta brott vara av
stort värde.
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Säkerhetspolisens tillgång till uppgifter om trängselskatt
I betänkandet föreslås att det i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
införs en sekretessbrytande skyldighet för Transportstyrelsen att, på begäran
och utan sekretessprövning, skyndsamt lämna trängselskatteuppgifter
avseende passager till Säkerhetspolisen om uppgifterna i ett brådskande fall
behövs där för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som
kan utgöra brott enligt terroristbrottslagen.
Säkerhetspolisen välkomnar förslaget, men konstaterar att bestämmelsen
ger ett alltför snävt tillämpningsområde för att tillgodose behovet som
sträcker sig även till andra terrorrelaterade brott.
Säkerhetspolisen har i övrigt inga synpunkter att lämna på utredningens
förslag och överväganden.
______________________
Detta yttrande har beslutats av säkerhetspolischefen Klas Friberg. I den
slutliga beredningen har även biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von
Essen och chefsjuristen Per Lagerud deltagit.

