SÄKERHETS- OCH
INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

Beskrivning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens allmänna
handlingar (uppdaterad den 9 september 2014)
Enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; OSL) ska varje
myndighet upprätta en beskrivning som ger information om myndighetens
allmänna handlingar m.m.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens organisation
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) är en s.k. nämndmyndighet
som leds av en nämnd.
Nämnden har till uppgift att genom inspektioner och andra undersökningar
utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga
tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande
verksamhet samt över polisens behandling av personuppgifter enligt
polisdatalagen (2010:361), och när det gäller Säkerhetspolisen också enligt
polisdatalagen (1998:622), samt lagen (2010:362) om polisens allmänna
spaningsregister.
Nämnden ska även på begäran av enskild kontrollera om han eller hon har
utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål för polisens
personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen eller
personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet med lag eller annan
författning.
Inom myndigheten finns det två delegationer. Den ena delegationen,
Registerkontrolldelegationen, beslutar i ärenden om registerkontroll enligt
säkerhetsskyddslagen (1996:627). Den andra delegationen,
Skyddsregistreringsdelegationen, beslutar i ärenden om kvalificerade
skyddsidentiteter enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
för polismän och andra tjänstemän vid Säkerhetspolisen och polismän vid den
öppna polisen.
Postadress
Box 22523, 104 22 Stockholm

Telefon
08-617 98 00

E-post
sakint@sakint.se

Organisationsnummer
202100-5703

Besöksadress
Norr Mälarstrand 6, Stockholm

Telefax
08-617 98 88

Webbplats
www.sakint.se

Plusgiro
317592-4

2 (3)

Vid SIN finns också ett kansli som utgör kanslistöd åt nämnden och
Skyddsregistreringsdelegationen. Kansliet leds av en kanslichef. Kansliet är
uppdelat på två enheter (Enheten tvångsmedel och skyddsidentiteter respektive
Enheten personuppgiftsbehandling) och en stab. Vid enheterna, som leds av
var sin enhetschef, arbetar ett antal föredragande. Vid staben arbetar en
säkerhetsskyddschef, en verksamhetscontroller och en assistent.
Kanslistödet för Registerkontrolldelegationen fullgörs av Säkerhetspolisen och
diarieföring av allmänna handlingar sker således där.
Sökmedel till allmänna handlingar
Allmänna handlingar hos SIN finns registrerade i myndighetens diarier utom
vissa som istället finns ordnade i pärmar vid myndighetens kansli. Exempel på
handlingar som inte diarieförs är inkomna handlingar som inte föranleder
någon myndighetens åtgärd och som inte omfattas av sekretess.
För myndigheten finns ett öppet diarium. För Skyddsregistreringsdelegationen
finns ett öppet och ett hemligt diarium. Diarierna förs manuellt och det finns
inga tekniska hjälpmedel för enskilda att själva ta del av allmänna handlingar.
Förfrågningar om myndighetens allmänna handlingar görs hos myndighetens
assistent som sköter myndighetens expedition, diarieföring och arkivläggning.
Sekretessbestämmelser
I 42 kap. 5 § OSL anges att sekretess gäller hos SIN i dess tillsynsverksamhet
endast i den utsträckning som följer av 6–8 §§. Bestämmelserna i 42 kap. 6–8
§§ reglerar således uttömmande i vilka fall sekretess gäller för uppgifter hos
nämnden i sin tillsynsverksamhet. Däremot kan andra sekretessbestämmelser
vara tillämpliga på annan verksamhet vid SIN (t.ex. bestämmelserna i 21 kap.
OSL avseende enskilds hälsa och sexualliv och i 39 kap. OSL avseende
personaladministration).
Uppgifter i SIN:s tillsynsverksamhet kan vara föremål för sekretess under
förutsättning att uppgifterna kommer från enskild, utländsk myndighet eller
från annan svensk myndighet. Många av dessa uppgifter är sekretessreglerade
enligt OSL, framför allt enligt bestämmelser i 15, 18 och 35 kap. OSL (dvs.
sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater
eller mellanfolkliga organisationer, sekretess till skydd främst för intresset av
att förebygga eller beivra brott respektive sekretess till skydd för enskild i
verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott).
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Uppgifter som regelbundet hämtas från eller lämnas till andra
I den utsträckning som det behövs i nämndens tillsynsverksamhet inhämtas
uppgifter in från brottsbekämpande myndigheter (dvs. Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten, polismyndigheterna [inklusive Säkerhetspolisen] och
Tullverket). Inhämtningen av sådana uppgifter sker dels i tillsynsärenden på
nämndens eget initiativ, dels i ärenden om enskildas begäran om kontroll. I
vissa fall uppmanas myndigheterna att komma in med handlingar eller
upplysningar och i andra fall hämtas uppgifterna in vid inspektioner.
Vissa myndigheter är enligt lag skyldiga att underrätta SIN om beslut som har
fattats angående hemliga tvångsmedel.
I Skyddsregistreringsdelegationens verksamhet inhämtas uppgifter från
polismyndigheterna (inklusive Säkerhetspolisen). Uppgifter inhämtas från
polismyndigheterna i samband med delegationens sammanträden.
SIN lämnar uppgifter till andra i form av uttalanden ställda till den eller de
myndigheter som tillsynen avsett och i form av underrättelser till enskilda som
har begärt kontroll.
Myndigheten lämnar också sådana uppgifter till regeringskansliet och till
andra myndigheter som följer av lag eller andra föreskrifter.
Myndigheten har inte rätt till försäljning av personuppgifter.

