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Remissvar avseende promemorian Genomförande 
av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde 
penningtvättsdirektiv 
 
Säkerhetspolisen välkomnar förslagen i promemorian och lämnar i övrigt 
följande synpunkter.  

Säkerhetspolisens frågerätt  

Säkerhetspolisen anser att en egen frågerätt för myndigheten är av mycket 
stort värde för att effektivt kunna utföra uppdraget att förebygga, förhindra, 
upptäcka, utreda och beivra finansiering av terrorism. 
 
I promemorians avsnitt 4.4 sista stycket sid. 51 uttrycks att, trots att 
Säkerhetspolisen får egen frågerätt, det är av vikt att Finanspolisen i 
egenskap av finansunderrättelseenhet även fortsatt har tillgång till relevanta 
uppgifter inom området för finansiering av terrorism. Säkerhetspolisen 
håller med om detta och menar att förutsättningarna för Finanspolisen att få 
relevanta uppgifter om finansiering av terrorism ökar genom att 
Säkerhetspolisens får egen frågerätt. Belastningen på Finanspolisen vad 
gäller enskilda förfrågningar från Säkerhetspolisen, som vanligen är 
innehållsmässigt avskalade, kommer att upphöra. Istället kan dialog och 
delgivning till Finanspolisen utökas med en mer anpassad information, som 
kan ske på annat sätt och i andra sammanhang, till exempel i de 
myndighetsgemensamma handläggarmöten som regelbundet äger rum. 

 

Föreskriftsrätt om sättet för överlämnande av uppgifter 
Enligt förslaget ska det befintliga bemyndigandet för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer i 8 kap. 1 § lagen (2017:630) om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att meddela 
föreskrifter om sättet för överföring av uppgifter från verksamhetsutövarna 
till Polismyndigheten, omfatta även uppgifter som lämnas till 
Säkerhetspolisen.  
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Säkerhetspolisen vill framhålla att det är viktigt att Säkerhetspolisen inte 
behöver anpassa sitt sätt att kommunicera med verksamhetsutövarna efter 
Polismyndighetens föreskrifter. Säkerhetspolisen måste själv ha möjlighet 
att utveckla egna system och rutiner för kommunikation och överföring av 
uppgifter. 
 
I övrigt har Säkerhetspolisen inte några synpunkter med anledning av 
förslagen i betänkandet.  
 
 
Detta yttrande har beslutats av säkerhetspolischefen Klas Friberg. I den 
slutliga beredningen har även biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von 
Essen och chefsjuristen Per Lagerud deltagit. Verksjuristen Charlotte 
Hakelius har varit föredragande. 
 
 
 
 
Klas Friberg 
 
 
 

Charlotte Hakelius 


