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Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)
Ju2018/04064/L4
Länsstyrelsen anser att den eventuella risken för ökat integritetsintrång som utredningens
förslag kan medföra är acceptabel i förhållande till det samhällsintresse som bekämpningen av
terrorism utgör. Länsstyrelser delar utredningens uppfattning om att förslagen inte innebär
försämrad rättssäkerhet för enskilda som kan komma att beröras av förslagen och tillstyrker
utredningens förslag vad gäller de lagändringar som bedömts nödvändiga för att möjliggöra
informationsutbyte mellan myndigheterna vid samverkan mot terrorism.
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om att inte införa en sekretessbrytande bestämmelse som
ger kommunala myndigheter utökade möjligheter att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen om enskilda som inte avser misstankar om brottsliga
handlingar.
Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag om att införa en ny sekretessbrytande
bestämmelse i 10 kap. OSL. Förslaget medför att myndigheterna inom socialtjänsten får
möjlighet att lämna sekretessbelagda uppgifter och även uppgifter om misstankar om
begångna brott enligt rekryteringslagen och finansieringslagen samt begången förberedelse
och stämpling till terroristbrott enligt terroristbrottslagen till Polismyndigheten och
säkerhetspolisen.
I övrigt anser Länsstyrelsen att de gällande sekretessbrytande bestämmelserna är tillräckliga
för att hjälpa Polismyndigheten och Säkerhetspolisen samt de lokala myndigheterna i deras
förebyggande arbete mot terrorism.
Länsstyrelsen vill i övrigt lämna följande synpunkter.
Länsstyrelsen har ett geografiskt samordningsansvar och verkar för att stödja det lokala
brottsförebyggande arbetet i länet. Genom samverkan, nätverk och kunskapsspridningen
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stödjer myndigheten de lokala myndigheter och övriga aktörer i deras föreförebyggande
arbete i länet.
Länsstyrelsen har även ett geografiskt samordningsansvar för krisberedskapen och ska
utveckla en god förmåga att hantera händelser som kan uppnå vid krissituationer i länet.
Länsstyrelsen verkar för samordning och gemensam inriktning av nödvändiga åtgärder både
före, under och efter en kris.
Förebyggande arbetet mot terrorism kräver samverkan och beredskap på alla nivåer i
samhället och är en viktig förutsättning för att motverka terrorbrott i samhället. Länsstyrelsens
menar att det förebyggande lokala och regionala arbetet bör utvecklas ytterligare och det bör
också ske en ökad kunskapsuppbyggnad på samtliga nivåer i samhället. Länsstyrelsen vill
även framhålla vikten av att resurser som bör tilldelas i sådan omfattning att det förebyggande
arbetet mot terrorism blir bättre framgångsrik på lokal och regional nivå.

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Ola Melin efter föredragning av sakkunnig
Esmaeil Salehi. I den slutliga utformningen har även rättschef Leif Nyberin medverkat.

Ola Melin
Esmaeil Salehi

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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