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Ds 2011:44: Polisens tillgång till signalspaning i för-
svarsunderrättelseverksamhet 

 

Synpunkter på promemorians förslag 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) anser att inriktning av 

signalspaning i enlighet med lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsun-

derrättelseverksamhet ska kunna anges av fler myndigheter än som idag är 

fallet. De syften för vilka signalspaning får ske är klart definierade i lagen. 

Myndigheter som inom ramen för sina uppdrag har tydliga behov av underrät-

telser för något eller några av dessa syften bör också komma i fråga för möjlig-

heten att inrikta signalspaning. MSB tillstyrker därför förslagen i promemorian 

att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges denna möjlighet.  

 

 

Övrigt 

MSB vill i detta sammanhang erinra om MSB:s tidigare lämnade synpunkter i 

yttrandet 2009-02-23 , dnr 2009/3, över departementspromemorian Förstärkt 

integritetsskydd vid signalspaning. Där framhåller MSB betydelsen av att även 

MSB kan inrikta signalspaning. MSB:s uppgifter medför framför allt behov av 

underrättelser till skydd för svenska intressen i samband med fredsfrämjande och 

humanitära internationella insatser samt underrättelser som rör allvarliga yttre hot 

mot samhällets infrastruktur.  

 

Det kan tilläggas att MSB - utöver sina tidigare uppgifter på informations-

säkerhetsområdet – numera också  har ansvar för den nationella funktion, Compu-

ter Emergency Response Team (CERT), som ska stödja samhället i arbetet med att 

förebygga och hantera IT-incidenter. 
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----------------------- 

I detta ärende har generaldirektören Helena Lindberg beslutat. Marcus Berg 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen 

Key Hedström och enhetschefen Mikael Tofvesson deltagit. 

 

 

 

Helena Lindberg  

 Marcus Berg 
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