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Yttrande över betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot 
terrorism (SOU 2018:65)  
 
Sammanfattning 

Åklagarmyndigheten tillstyrker utredningens förslag och anser att de är väl 
avvägda. Myndigheten har följande kommentarer utifrån dess betydelse för 
åklagarverksamheten.  

Åklagarmyndigheten vill som i tidigare yttranden gällande lagförslag på 
terrorismområdet framhålla att en effektiv bekämpning av terrorism, ofta med 
internationell anknytning, kräver samverkan och gemensamma lösningar. 
Åklagarmyndigheten anser att det är av stor vikt att det nationella regelverket 
ger myndigheterna bästa möjliga förutsättningar för informationsutbyte inom 
ramen för arbetet att förebygga och utreda händelser av terrorism.  

Utlämnande av sekretessbelagd information från Polismyndigheten  

Åklagarmyndigheten har ingen erinran mot förslaget att införa ett 
sekretessbrytande undantag i förhållande till 35 kap. 1 § OSL. Undantaget 
gäller uppgiftslämnande från polisen, inom ramen för det förebyggande arbetet 
mot terrorism, till en kommunal myndighet inom socialtjänsten som kan antas 
behöva uppgiften i sin verksamhet. Detta förändrar inte den bedömning som 
görs parallellt om ett utlämnande av uppgift från polisen kan skada den 
brottsbekämpande verksamheten enligt 18 kap. 1 eller 2 § OSL.  

Utlämnande av sekretessbelagd information från socialtjänsten 

Åklagarmyndigheten instämmer i bedömningen att det bör införas en ny 
sekretessbrytande bestämmelse som är anpassad till den utvidgade 
kriminalisering som har skett på terrorismområdet under senare tid. 
Myndigheterna inom socialtjänsten får möjlighet att lämna sekretessbelagda 
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uppgifter som angår även misstankar om brott enligt rekryteringslagen och 
finansieringslagen, samt om förberedelse och stämpling till terroristbrott enligt 
terroristbrottslagen till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.   

Polismyndighetens och Säkerhetspolisens tillgång till uppgifter om 
trängselskatt  

Åklagarmyndigheten instämmer i bedömningen att det är av stor vikt att 
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, vid ett förestående eller inträffat 
terroristattentat, så snabbt som möjligt får tillgång till uppgifter om passage av 
trängselskattekamerorna, om sådana uppgifter kan antas främja polisens arbete. 
Åklagarmyndigheten instämmer i bedömningen att ett utlämnande av uppgifter 
enligt förslaget kommer att kunna ske på ett mer effektivt sätt, vilket kan 
förbättra möjligheterna att förhindra eller på annat sätt hantera konsekvenserna 
av ett terroristattentat. 

Konsekvensbedömningen  

Åklagarmyndigheten har ingen erinran mot konsekvensbedömningen.  

 
 

 
Detta beslut har fattats av vice riksåklagaren Kerstin Skarp efter föredragning 
av kammaråklagaren Anna Arnell. I den slutliga handläggningen av ärendet har 
också överåklagaren Thomas Häggström och tf. rättschefen Hedvig Trost 
deltagit. 
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