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Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63) 

Ju 2015/05069/L5 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat förslagen i betänkandet 

med utgångspunkt från sin uppgift att ur ett rättssäkerhets- och integritets-

skyddsperspektiv utöva tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet.  

 

Nämnden lämnar utredningens övervägande och förslag i allt väsentligt utan 

erinran. De föreslagna ändringarna i 27 kap. 33 § rättegångsbalken ter sig lo-

giska i förhållande till gällande rätt.    

 

Nämnden befarar att de stora bevissvårigheter som följer av avfattningen av de 

föreslagna författningsbestämmelserna innebär att användningsområdet blir 

begränsat. Det ligger dock i farans riktning att användandet av hemliga 

tvångsmedel kommer att öka som en följd av att det straffbara området utvid-

gas.     

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska underrättas om beslut om in-

hämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattats med till-

lämpning av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk 

kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksam-

het. Samtliga sådana beslut granskas hos nämnden. Det kan antas att antalet 

sådana beslut kommer att öka om de föreslagna lagändringarna genomförs.  

 

Vilka konsekvenser som detta och den förmodade ökningen av användandet av 

hemliga tvångsmedel i övrigt kan komma att medföra för nämnden har inte 

närmare övervägts av utredningen. Nämnden utgår ifrån att den kommer att 

tillföras resurser i den utsträckning som behövs för att nämndens tillsyn avse-

ende användandet av hemliga tvångsmedel ska kunna utföras på åtminstone 

samma nivå som nu sker.    
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Detta yttrande har beslutats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. I 

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

Dalman Eek, Linnéa Darell, Ulf Grape, Leif Hallberg, Berit Jóhannesson, 

Zayera Khan, Eric Myrin och Stefan Tornberg deltagit. Föredragande har varit 

Owe Hultin.  
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