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Uppdrag till Polismyndigheten avseende utvecklat
informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten att redovisa hur och i vilken
utsträckning informationsutbyte sker med kommuner och relevanta
myndigheter i syfte att motverka terrorism. Polismyndigheten ska även
analysera och redovisa vilka ytterligare åtgärder myndigheten kan vidta för
att utveckla informationsutbytet, med såväl Säkerhetspolisen som andra
aktörer, inom ramen för nu gällande lagstiftning.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast
den 15 november 2017.
Skälen för regeringens beslut

Terrorism hotar internationell fred och säkerhet, nationell säkerhet och våra
grundläggande fri- och rättigheter. Regeringen lägger därför stor vikt vid att
ge de aktörer som deltar i arbetet med att förebygga, förhindra och försvåra
att terroristattentat genomförs i vårt land bästa möjliga förutsättningar för
sitt arbete. Regeringen har på flera sätt vidtagit åtgärder för att stärka arbetet
mot terrorism. För att skapa en tydlig struktur för detta beslutade regeringen
i augusti 2015 en ny nationell strategi mot terrorism (skr. 2014/15:146) där
samverkan mellan bl.a. Polismyndigheten, kommuner och andra aktörer
utgör en central del.
I likhet med annat brottsförebyggande arbete måste insatser för att motverka
terroristbrottslighet bedrivas i nära samverkan mellan Polismyndigheten och
andra aktörer, t.ex. socialtjänst och skola. Det brottsförebyggande arbetet ska
utgå från lokala problembilder som tas fram gemensamt av samtliga
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relevanta aktörer.
Det är Polismyndigheten som har det huvudsakliga ansvaret att förmedla
information om personer med misstänkt koppling till terrorism till
kommunerna och andra berörda inom ramen för samverkan i det
förebyggande arbetet. Detta innebär dock inte att Polismyndigheten per
automatik kan dela med sig av information om alla sådana individer som
man har kännedom om. Det finns viktiga sekretess- och integritetsaspekter
att förhålla sig till.
Enligt nuvarande reglering kan Polismyndigheten lämna ut sekretessbelagd
information i det brottsförebyggande arbetet med stöd av den s.k.
generalklausulen i 10 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att en uppgift ska kunna lämnas ut med stöd av generalklausulen krävs
att det vid en intresseavvägning är uppenbart att intresset av ett utlämnande
har företräde framför skyddsintresset.
Polismyndigheten har i en hemställan till regeringen framhållit behovet av en
översyn av den sekretessreglering som gäller vid det förebyggande arbetet
mot terrorism. Även den nationella samordnaren mot våldsbejakande
extremism har uttryckt att nu gällande sekretesslagstiftning innebär
begränsningar i informationsutbytet mellan exempelvis Polismyndigheten
och socialtjänsten.
Den 7 juni 2017 kom Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de
gröna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna överens om flera
åtgärder som syftar till att ytterligare stärka arbetet mot terrorism. I
överenskommelsen understryks bland annat vikten av ett väl fungerande
informationsutbyte.
Mot bakgrund av överenskommelsen har regeringen beslutat att ge en
särskild utredare i uppdrag att utreda och lämna förslag till förändringar av
de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland andra
Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot
terrorism. Det uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2018.
Det är angeläget att samverkan och informationsutbyte för att förebygga och
förhindra terrorism utvecklas och förbättras även i avvaktan på att
utredningen redovisar sitt uppdrag. Mot bakgrund av detta bör
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Polismyndigheten få i uppdrag att utveckla informationsutbytet inom ramen
för gällande lagstiftning.

På regeringens vägnar
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