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Betänkandet Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (SOU 2021:82)
(Departementets diarienummer Fö2021/01204)
Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de
överväganden som görs där har skett med de utgångspunkter som
Justitiekanslern främst har att beakta, dvs. i detta fall och integritetsintressen.
I betänkandet föreslås en kodifiering av en ordning som Försvarsmakten
tillämpar redan i dag och som innebär att säkerhetsprövningen av
totalförsvarspliktiga, som efter avslutad värnplikt krigsplaceras i en
befattning placerad i säkerhetsklass 3, får fortgå så länge som beslutet om
krigsplacering pågår. Därutöver föreslås ett undantag från kravet på
samtycke till registerkontroll för placering i säkerhetsklass 3. Undantaget
ska gälla under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga
verksamheten pågår.
Ovanstående innebär bl.a. att säkerhetsprövningen av krigsplacerade kan
pågå under lång tid utan något krav på samtycke till registerkontroll. Som
betänkandet ger uttryck för måste sådan lagstiftning utformas efter en
avvägning mellan motstående intressen. När det gäller undantaget från
samtyckeskrav handlar det om att väga försvarsintresset, närmare bestämt
intresset av att upprätthålla totalförsvarsplikten som en absolut skyldighet,
mot den personliga integriteten. Vid denna avvägning ska inte minst det
grundlagsskydd som gäller för den personliga integriteten och som
naturligtvis inte får inskränkas på ett otillåtet sätt beaktas. Det är alltså
viktigt med noggranna analyser dels av behovet av den föreslagna åtgärden,
dels av det integritetsintrång som åtgärden kan väntas medföra och om detta
i så fall kan godtas bl.a. ur proportionalitetssynpunkt. Justitiekanslern anser
att betänkandet innehåller utförliga överväganden i angivet avseende och
finner sammantaget inte skäl att invända mot den analys som läggs till
grund för förslaget.
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I övrigt har Justitiekanslern inte några synpunkter på förslagen.
Ärendet har föredragits av Eva-Lena Wahlin.
På Justitiekanslerns vägnar
Anneli Skoglund
Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

