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Regleringsbrev för budgetåret 2OI3 avseende Säkerhets- och
i ntegritetss kydds nä m nde n

Riksdagen har beslutat qm Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens
verksamhet fOr budgetiret2013 (prop. 2012/1,3:7 utg.omr. 4, bet.
2Ql2/ 1,3:JuU1, rskr. 2012/ 1,3:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälia under budgetåret 2013 för
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska bidra till att värna
rättssäkerheten och skyddet för den personliga integrireten inom den
brotts bekämpande verks amheten.

Säkerhets- och integrite*skyddsnämnden ska redovisa och kommenrera
verksamhetens resulmt i forhållande till de uppgifter som myndigheten
ska utföra enligt lag och ånnan författning. Äterrapporteringen ska
innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens
utveckling. Redovisningen ska göras enligt den indelning som
myndigheten bestämmer. Därutöver ska Säkerhets- och
inte gritetss kydds nämnden redovisa foljande.

1 Mål och återrapporteringskrav

Åtgärder far att forbAttra effektioitetm och kvaliteten
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa de åtgärder som
har vidtagits för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i
verksamheten. Redovisningen ska även innefatta åtgärder som har
vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.
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Ko rnp e t m sf ii r s ö rj ning
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa vilka åtgärder
som har vidtagits för att säkerställa en god kompetensförsörjning inom
myndigheten.

Prognoser

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa prognoser för
2013 -2017 vid nedanstående pro gnosdllfelien. Prognoserna ska
kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfäile och i
forhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt
instruktion från ESV

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

3 Uppdrag

Pågående uppdrag

Tillsynen öoer Polisens bebandling a,r,s personuppgifter
Säkerhets - och inte gritetss kydds nämnden s ka redovisa hur myndigheten
har bedrivit sina nya tillsynsuppgifter med anledning av ikraftträdandet
av den nya polisdataiagen (2010:361) och lagen (2010:362) om polisens
allmänna spaningsre gister. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen
beskrivning av den tillsynsverksamhet som bedrivits på
området samt en redogörelse för resursanvändningen. Uppdraget ska
redovisas till regeringen (|ustitiedepartementet) den 15 mars 2013.

Tillsyn aaseende anoändningen aa hemkga wångsmedel
Säkerhets- och inte gritetsskyddsnämnden ska redovisa hur
myndigheten under 2012 och2013 har bedrivit sin tillsynsverksamhet
avseende de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga
wångsmedel. Myndigheten ska särskilt redovisa vilka iakttagelser som
har gjorts i fråga om Polisens och Tullverkets inhämtning av uppgifter
om elektronisk kommunikation i underrättels everksamhet. Redovisning
ska lämnas till regeringen $ustitiedepartementet) senast den 31 maj
2013 avseende tillsynsverksamheten under 2012 och senast den 31 mai
2074 når det gäller tillsynsverksamheten under 2013. (Ju2A1,2/4411/A)
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FINANSIERING

4 Anslag

4.L Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgifts område 4 Rrinsa äs endet

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Ramanslag)

Disp oneras aa Sak:erh ets- och integritetsskyddsncirnnden

aP.1 Säkerhets- och
inte grite ts s kydds nämnde n
(ram)

Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgifts område 4 Rrittsa cis endet

1: 16 Säkerhets- och

ap.1

17 889

1,7 889

4.3

4.3.1

5

5.1

Belopp angivna itkr
Anslagss pa ra ndet prövas efter eventuel I omfördel n i ng av a nslagsspa ra nde
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 SS

anslagsforord n ingen (201 L:223)

övriga villkor

Låneram och krediter

Låneram (enl,7 Rap. 1 $ budgetlagen)

Räntekontokredit (enl. 7 kap.4 $ budgetlagen)

4 000

1 700

Anslag/ap lndrag av
anslagsbelopp

Anslagskredit Anslagsbehållning
som disponeras
2013

i ntegritetss kydd s nä rn nde n

Belopp angivna itkr
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5.2 Utbetalningsplan

Till Sakerhets- och integritetsskyddsnämndens räntekonro i
Riksgäldskontoret överförs enligt deffia regleringsbrev medel enligt
foljande tabell:

Utbetalningsdatum

2013-01-25

2013-02-25

2013-03-25

2013-04-25

2013-05-25

20i3-06-25

2013-07 -25

20i3-08-25

2013-09-25

2013-70-25

2013-rr-25

2013-12-25

Summa

Belopp

1 491

1 491

r 491

1 491

1 491

1 491

1 49r

1 491

1 491

1 491

r 497

1 488

L7 889

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhets- och
inte gritetsskyddsnämndens disposition eniigt detta regleringsbrev är:

1:16 ap.1 Sakerhets- och inte gritets s kyddsnämnden

På regeringens vågnar

W
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