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P
Promemo
orian Förrstärkt inttegritetss
skydd vid signalsspaning
IS
SP välkomnnar att det i förslaget
f
klaargörs att siignalspaningg bl.a. får skke i syfte attt
kaartlägga utvveckling ochh spridning av massförsstörelsevapeen, krigsmaateriel och
prrodukter som
m avses i laagen (2000:1064) om kontroll
k
av produkter
p
m
med dubbla
annvändningsoområden occh av tekniskkt bistånd. Vidare
V
har ISP
I inga eriinringar mo
ot att
inntegritetsskyyddet förstärks. Däremoot är ISP staarkt kritisk till förslageet vad gällerr
beegränsningeen av inriktaande myndigheter.
Svverige är meedlem i ett flertal
f
expoortkontrollarrrangemangg (NSG, MT
TCR, AG, WA)
W och
ärr part till kem
mvapenkonnventionen. Samtliga ov
van nämndaa regimer haar som uppg
gift att
hiindra spridnning av massförstörelseevapen och hindra
h
sådaan spridningg av konven
ntionella
vaapen och prrodukter meed dubbla annvändningso
områden som kan ha m
militärt
deestabiliserannde verkan och hota intternationelll fred och sääkerhet.
IS
SP är som annsvarig expportkontrollm
myndighet den
d statligaa myndighett som har attt beakta
dee förpliktelsser och åtagganden som Sverige acccepterat som
m medlem i dessa expo
ortkoontrollarranngemang ochh genom attt ha ratificerrat kemvapeenkonventioonen. För attt kunna
fuullgöra dennna uppgift är ISP i tränggande behov
v av underrrättelser frånn de myndig
gheter
soom bedriverr försvarsunnderrättelsevverksamhet,, dvs. här Föörsvarsmakkten och Förrsvarets
raadioanstalt (FRA).
(
o försvarsunderrättelsseverksamhhet regeringeen som
Det är enligt 1 § lagen (22000:130) om
skka bestämm
ma försvarsunnderrättelseeverksamhetens inriktnning och inoom ramen fö
ör denna
innriktning fårr de myndiggheter som regeringen
r
bestämmer
b
ange en närrmare inrikttning av
veerksamhetenn.
Föör att få till stånd en såå effektiv exxportkontrolll som möjliighet är det nödvändigtt att den
upppdragsgivaande myndigheten, i våårt fall ISP, ges möjlighhet att inom
m den ram so
om
reegeringen faastställt närm
mare inriktaa verksamheeten mot förreteelser elller förhållan
nden
soom är relevaanta med avvseende på de
d ändamål för vilka föörsvarsundeerrättelseverrksamhet
fåår bedrivas. Enligt nuvaarande lydellse av lagen
n (2008:7177) om signallspaning i fö
örsvarsunnderrättelseverksamhett ges denna möjlighet. Ändringsfö
Ä
örslaget inneebär att denn
na
m
möjlighet
tas bort vid siggnalspaningg och att end
dast regerinngen, Regeriingskansliett och
Föörsvarsmakkten ges rätt att inrikta signalspanin
s
ngen. Detta skulle allvaarligt skada ISP:s
m
möjlighet
att lösa sina upppgifter på ett effektivtt sätt.
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Ett av ändamålen för vilket signalspaning får ske är att kartlägga utveckling och
spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter med dubbla
användningsområden. ISP konstaterar att spridning av massförstörelsevapen anses
utgöra ett av de största hoten mot den globala säkerheten. Detta framhålls även i årets
utrikesdeklaration av vilken bl.a. följer att ”Risken för fortsatt spridning av
massförstörelsevapen är alltjämt ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska hoten som
världen står inför. Därför måste det internationella arbetet intensifieras i syfte att
upprätthålla och stärka icke-spridningsregimen”. Mot bakgrund av detta är det
anmärkningsvärt att sänka ambitionsnivån i icke-spridningsarbetet genom att beröva
ISP möjlighet att inrikta signalspaningen för att erhålla så relevant information som
möjlighet för att kunna lösa sina uppgifter. Härutöver bör även hållas i åtanke att
försämringarna av förutsättningarna att bedriva verksamheten effektivt även kommer att
få återverkningar på Sveriges möjligheter att vara en förtroendefull aktör i det
internationella samfundets kamp mot utveckling och spridning av massförstörelsevapen.
Detta kan i sin tur förväntas påverka svensk utrikes- och säkerhetspolitik på ett negativt
sätt.
Ett annat av förslagen är att det är signalspaningsmyndigheten (FRA) som ska ansöka
om tillstånd hos den föreslagna Försvarsunderrättelsedomstolen. Denna ordning finner
ISP inte stå i överensstämmelse med svensk förvaltningstradition då det är den
ansvariga myndigheten för en viss verksamhet som traditionellt åläggs att säkerställa att
nödvändiga tillstånd är på plats. Att som i förslaget lägga ansvaret på signalspaningsmyndigheten att ansöka om tillstånd hos domstolen och inte den inriktande myndigheten skapar enligt ISP onödig byråkrati såväl som en risk för att missförstånd uppstår
om vad domstolen ska ta ställning till. Att den inriktande myndigheten utformar
ansökan i samråd med signalspaningsmyndigheten anser ISP vara en mer lämplig
modell.
Slutligen konstaterar ISP att en konsekvens av förslaget är att den myndighetssamverkan som idag är en central förutsättning för ett effektivt arbete mot spridning av
massförstörelsevapen kommer att försvåras.
I detta ärende har generaldirektören Andreas Ekman beslutat. Christer Ljungqvist har
varit föredragande.
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