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Stockholm den 18 mars 2021

Till Försvarsdepartementet
Fö2020/01191

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2020 beretts tillfälle att
avge yttrande över betänkandet Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en
översyn av regelverket (SOU 2020:68).
Sammanfattning
Utredningens uppdrag har bestått i att redogöra för de bestämmelser som gäller för
Försvarets radioanstalts (FRA) internationella samarbete inom försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamheten, bedöma om regleringen av det internationella samarbetet är
effektivt och ändamålsenligt sett till myndighetens verksamhet och enskildas personliga
integritet samt lämna nödvändiga författningsförslag (s. 67).
Sveriges advokatsamfund har i ett flertal tidigare remissvar till Försvarsdepartementet och
Justitiedepartementet, uttryckt såväl övergripande och principiell kritik som kritik på
detaljnivå mot den lagstiftning som signalspaningen f.n. vilar på. 1 Denna kritik
kvarstår och hänvisas till i relevanta delar.
Vad gäller förslagen i det nu remitterade betänkandet har Advokatsamfundet dock i
huvudsak ingen erinran utöver nedan lämnade synpunkter.

Se Advokatsamfundets remissyttranden den 26 januari 2009 över promemorian Förstärkt integritetsskydd vid
signalspaning, den 8 maj 2012 över promemorian Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, den 13 maj 2015 över promemorian Förslag till ändring i lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och den 8 november 2018 över promemorian Polisens tillgång
till uppgifter från signalspaning.
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Synpunkter
Advokatsamfundet ser positivt på förslaget att den enskildes personliga integritet ska
stärkas genom att förstöringsskyldigheten som i dag finns i 7 § lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (LSF) på motsvarande sätt skall gälla för
upptagningar och uppteckningar som FRA har mottagit från en utländsk aktör.
Oaktat de förändringar som föreslås i 1 kap. 17 § lagen (2007:259) om behandling av
personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet, syftande till att skapa ytterligare förutsebarhet för FRA:s
internationella samarbete och samtidigt bidra till att stärka integritetsskyddet för enskilda,
hade det enligt Advokatsamfundets uppfattning varit önskvärt att det inom ramen
för mottagarens garanti för tillräcklig skyddsnivå framgick att överföringen
förutsätter en ömsesidighet såvitt avser förstörelseskyldigheten enligt 7 § LSF. Detta
gäller särskilt s.k. priviligierad information som kan komma att bli föremål för
signalspaning.
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