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Promemorian En utförligare reglering av myndigheters
investeringar och avgifter, Fi2014/2712
Säkerhetspolisen vill framföra följande synpunkter på rubricerad promemoria.
I 9 kap. 3 § i förslaget till förordning om ändring i förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag införs ett krav på att budgetunderlaget ska
innehålla uppgifter om myndighetens investeringar, m.m. I 9 kap. 4 § tredje
stycket i förslaget till nämnda förordning införs ett krav på att särredovisa
poster som överstiger tio miljoner kronor.
Säkerhetspolisen är på grund av sekretess i regel förhindrad att lämna ut
uppgifter som riskerar att röja myndighetens förmåga eller delar av denna.
Uppgifter om Säkerhetspolisens investeringar i teknisk utrustning och fordon
är en del av myndighetens förmåga och utgör följaktligen uppgifter som
vanligtvis omfattas av sekretess1. Även om Säkerhetspolisens budgetunderlag
enligt myndighetens bedömning är föremål för sekretess så föreligger en risk
för att uppgifterna i förlängningen kan komma ingå i offentliga tabellverk, till
exempel i budgetpropositionen eller andra sammanställningar, vilket
myndigheten motsätter sig.
För att inte röja delar av myndighetens förmåga har Säkerhetspolisen därför ett
behov av undantag från aktuellt förslag i 9 kap. 3 § och i 9 kap. 4 § i
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Alternativt
kan undantaget föreskrivas i myndighetens regleringsbrev.

1

Av kommentaren till 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), framgår, bl.a.,
att röjande av uppgifter om den civila säkerhetstjänsten kan vålla fara för rikets säkerhet (se
Lenberg, Geijer, Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen, En kommentar, 2014,
kommentaren till 15 kap. 2 §). Se även t.ex. regeringsbeslut av den 13 september 2012, dnr Ju
2012/6058/PO, enligt vilket resultaträkningar för Säkerhetspolisens samtliga konton
omfattades av sekretess.
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Detta yttrande har beslutats av biträdande chefsjuristen Marija Momcilovic.
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