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Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt
samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) har enligt förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten till uppgift att kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten hos de myndigheter som enligt förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet.
Vidare är Siun bl.a. kontrollorgan enligt lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet (signalspaningslagen) och ska kontrollera att
lagen följs. Kontrollen ska särskilt avse granskning av sökbegrepp, förstöring av
uppgifter samt rapportering (10 § signalspaningslagen).
Vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet finns det idag en skyldighet
att förstöra upptagning eller uppteckning av uppgifter som inhämtats om innehållet avser uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), eller som
omfattas av efterforskningsförbudet i 3 kap. 4 § TF eller 2 kap. 4 § YGL (se
7 § signalspaningslagen).
Det i betänkandet föreslagna brottet utlandsspioneri och dess införande i de särskilda brottskatalogerna för tryck- och yttrandefrihetsbrott samt undantag från
meddelarskyddet innebär inte bara en begränsning i den enskildes yttrande- och
informationsfrihet, utan även en påverkan på den enskildes personliga integritet.
Detta då det i praktiken skulle kunna innebära att färre upptagningar och uppteckningar av uppgifter kommer att omfattas av förstöringsskyldigheten i signalspaningslagen, vilket i förlängningen innebär att fler personer kan komma att få
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sina uppgifter sparade vid signalspaning. Detta har inte berörts i Utlandsspioneriutredningens betänkande.
Siun har utifrån det perspektiv som myndigheten har att beakta inga synpunkter i
övrigt på betänkandet.
I detta beslut har ordförande Caroline Hindmarsh, ledamot ClasGöran Carlsson,
ledamot Inge Garstedt, ledamot Helene Petersson, ledamot Anders Schröder och
ledamot Per Westerberg deltagit.
I den slutliga handläggningen har även Maria Broms, Annika Jäderlund, Jessica
Ovin och Jörgen Yng (föredragande) deltagit.
På nämndens uppdrag

Caroline Hindmarsh
Jörgen Yng

