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HEMLIG

Remissvar på betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot
terrorismresor, SOU 2015:63
Säkerhetspolisen välkomnar förslagen i betänkandet och lämnar i övrigt
följande synpunkter.
7.2.2 En ny straffbestämmelse om resor i avsikt att begå eller förbereda
särskilt allvarlig brottslighet
och
7.2.3 En ny straffbestämmelse om resor i avsikt att ge eller motta
utbildning för särskilt allvarlig brottslighet
Säkerhetspolisen kan förutse svårigheter med att styrka att avsikten med resan
är att begå, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar respektive att ge
eller ta emot terroristträning. De föreslagna brotten har en så tidig
fullbordanspunkt att straffbestämmelserna främst kommer att kunna tillämpas
reaktivt, dvs. när en person återvänt till Sverige från en resa och det finns
bevisning om att han eller hon deltagit i träningsläger eller liknande.
7.2.4 En ny straffbestämmelse om finansiering av terrorismresor
och
8.5.2 En straffbestämmelse om finansiering av en person eller en
sammanslutning av personer
Säkerhetspolisen anser att undantaget för ringa fall bör tas bort. Enligt
Säkerhetspolisens mening måste all finansiering med ifrågavarande syfte och
vetskap vara straffbar, även om det i det enskilda fallet rör sig om begränsade
belopp.
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9 Hemliga tvångsmedel och underrättelseskyldighet
Säkerhetspolisen anser att det bör finnas möjlighet till användning av
preventiva tvångsåtgärder och inhämtning av elektronisk kommunikation för
samtliga nu föreslagna nya brott, även för sådana brott av normalgraden1.
Säkerhetspolisen hänvisar i den här delen till de argument som framfördes till
utredningen (s. 174).
10 Konsekvenser av förslagen
Som framförts av Säkerhetspolisen under utredningen kan en del av
myndighetens förebyggande arbete gynnas av de föreslagna
straffbestämmelserna men kriminaliseringen kan också få negativa
konsekvenser för det brottsförebyggande arbetet. Dessa konsekvenser är väl
beskrivna i kapitlet.
Säkerhetspolisen vill särskilt framhålla att för att inte Sveriges förmåga att
förhindra terroristattentat påtagligt ska försämras är det ytterst angeläget att
lagstiftaren snarast ser över möjligheterna för Försvarets radioanstalt att delge
underrättelseinformation till Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet trots
att förundersökning har inletts.
Likaså vill Säkerhetspolisen framhålla behovet av att myndigheten får tillgång
till hemlig dataavläsning.
_____________________
Detta yttrande har beslutats av säkerhetspolischefen Anders Thornberg.

1

Enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra särskilt allvarlig brottslighet och
lagen (2012:278) om inhämtning av elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post/Internet

Box 12312
102 28 Stockholm

Bolstomtavägen 2
171 69 Solna

010-568 70 00
+46-10-568 70 00

010-568 70 10
+46-10-568 70 10

sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
www.sakerhetspolisen.se

