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Betänkandena SOU 2012:77 En tydligare organisation för Säkerhetspolisen 

och SOU 2012:78 En sammanhållen svensk polis – följdändringar i 

författningar, del 1 och 2 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (nämnden) har granskat förslagen i 

betänkandena främst utifrån sin uppgift att utöva tillsyn över viss brotts-

bekämpande verksamhet ur ett rättssäkerhets- och integritetsskyddsperspektiv. 

 

Nämnden välkomnar att kommittén tydliggjort frågan om ansvarsförhållanden 

och samarbete mellan den tidigare föreslagna Polismyndigheten och den 

fristående Säkerhetspolisen. Nämnden delar kommitténs bedömning att en 

fristående myndighet innebär tydligare ansvarsförhållanden och kan inte se att 

en ombildning skulle innebära några negativa konsekvenser ur ett 

integritetsperspektiv. Nämnden har med dessa utgångspunkter inget att erinra 

mot förslaget att Säkerhetspolisen ombildas till en fristående myndighet. 

 

Nämnden är positiv till det föreslagna insynsrådet (SOU 2012:77, avsnitt 

7.3.3), vars syfte enligt betänkandet bl.a. är att stärka den demokratiska 

insynen och kontrollen i Säkerhetspolisens verksamhet. Eftersom även 

nämnden har inrättats för att garantera en medborgerlig insyn i bl.a. 

Säkerhetspolisens verksamhet, bör dock skillnaderna mellan nämndens 

tillsynsuppgifter och insynsrådets rådgivande uppgift lyftas fram ytterligare i 

den fortsatta beredningen. 

 

Kommittén har behandlat effekterna ur offentlighets- och sekretessynpunkt av 

att flera polismyndigheter ersätts av en enda (SOU 2012:78, del 1, avsnitt 3). 

Enligt nämnden är det svårt att på grund av den ganska korta redovisningen i 

betänkandet bedöma i vilken utsträckning som det kommer att finnas olika och 

självständiga verksamhetsgrenar i den nya Polismyndigheten. Det är inte heller 

lätt att bedöma hur kommitténs tanke att verksamhetsgrenar ska organiseras 

som självständiga kan genomföras i praktiken. Nämnden delar kommitténs 

uppfattning att betydligt fler anställda kommer att få del av uppgifter om 

enskilda. Kommittén menar att integritetsskyddet ska tillgodoses bl.a. genom 

myndighetsinterna föreskrifter om behörighet. Nämnden menar också att det 
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behövs myndighetsinterna föreskrifter. Nämnden vill dock betona att ett 

effektivt integritetsskydd genom behörighetstilldelning ställer stora krav såväl 

på en väl fungerande intern kontroll som på extern tillsyn av hur 

behörighetsreglerna efterlevs. Detta är särskilt viktigt eftersom känsliga 

personuppgifter behandlas i relativt stor utsträckning i polisens system. 

Nämndens tillsyn över den öppna polisens personuppgiftsbehandling har 

hittills visat att den interna kontrollen i form av stickprov och logguppföljning 

alltför ofta brister (se nämndens redovisning av tillsynsverksamheten avseende 

polisens personuppgiftsbehandling, dnr 35-2013). 

 

Nämnden noterar också att den ökade spridningen av integritetskänsliga 

uppgifter inom myndigheten kan innebära att behovet av samråd med bl.a. 

nämnden i enlighet med 2 och 29 §§ polisdataförordningen (2010:1155) 

uppkommer i fler situationer än idag.  

 

Nämnden har i övrigt inga invändningar mot kommitténs förslag.    

_____________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. I 

beslutet har ledamöterna Sigurd Heuman, ordförande, Susanne Nylund, Linnéa 

Darell, Ulf Grape, Leif Hallberg, Alf Karlsson och Eric Myrin deltagit. 

Föredragande har varit Elisabeth Hedborg.  
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