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Sammanfattning 
I detta betänkande tillstyrker utskottet ett förslag av regeringen om att den 

s.k. spaningslagen skall ges fortsatt giltighet i ett år. Till betänkandet har 

fogats två reservationer (vpk. ;np): i den eiia yrkas a\·slag· p~ re'g~~i.ngens .. 

förslag, och i den andra förordas tilläggsdirektiv för den ki.Jmmitte som se'r .· 
över terroristlagstiftningen. . · . . · ' . " '' 

Propositionen 
I proposition 1988/89: 12 har regeringen (arbetsmarknadsdepartementet) 

föreslagit att lugen ( 1975: 1360) om tvångsåtgärder. i spaningssyfte i vi~s~ fall. 

vilken gäller till utgången av år 1988, skall ges fqrtsatt gilt!ghet till .utgången. 

av år 1989. 

I propositionen hänvisas bl.a. till. den skrivelse (skr. 1988/89: H). med 

redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningcn som regeringen 

samtidigt med propositionen har avgivit till riksdagen. Skrivelsen: behandlas , 

av socialförsäkringsutskottct ( l 988/89:SfU6 ). 

Motionen 
1988/89:Jul av Kent Lundgren m.fl. (mp). vari hemställs 

1. att riksdagen avslår prop. 1988/89: 12, ' 

·, '·. 

2. att riksdagen som sin meriing ger regeringen till. kiirinå att den' 

parlamentariska utredningen om terroristhcstiimmelserna bör ges tilläggsdi

rektiv av inne hörd att utredningen hör tillse· att eventudla' lagregler fÖr 
terroristbekämpning inordnas i gällande lagstiftning for hröttsbt:kälnpning· 

och anpassas till de grundläggande rättsprineipcr som tillämpiis där. 

Utskottet 

Bakgrund 

År 1973 antog riksdagen en lag om särskilda ittgärder till förebyggande av 

vissa våldsdad med internationell bakgrund. den s.k. terroristlagen (prop. 

1973:37. JuU 18. rskr. 121). Genom lagstiftning. som trädde i kraft den I 

januari 1976. fördes huvuddelen av bestiimmclserna i terroristlagen - med 
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vissa ändringar - över till den dåvarande. utlänningslagen ( prop. 1975176: 18, 1988/89:1uU12 
InU 24, rskr. 121 ). Samtidigt beslutade riksdageri att terroristlagens hestiim-

mclser oni telefonavlyssning, brevkontroll m.m. skulle tas in i en särskild, 

tidsbegränsad lag, lagen ( 1975: 1360) om tviingsatgärdt:r i spaningssyfte i vissa 

fall (~paningslagen; prop. 1975/76:18, JuU 15, rskr. 122). En preciserir1g av· 

spaningslagcns tillämpningsområde skedde :'tr 1977. Terroristbestämmelser-

na återfinns numera i den nu gällande 11tlä1111i11gslage11 ( 1980:376). Spanings-

lagcns giltighetstid har förlängts successivt för ett år i taget. senast till 

utgången av ar 1988 (prop. 1987/88:17. JuU 11. rskr. 35). 

Gällande bestämmelser 

Allmänt 

Terroristbestämmelserna i utlänningslagei1 och spaningslagens regler ger 

möjlighet att under speciella föruisiittningar ingripa med åtgiird~r som syftar 

till att minska riskerna för att v:'1ldsd{1d utförs i Svcrig~ av intcrnatio-nellt . 

förgrenade terroristorganisationer. Rcgelsystcmet kompletterar de allmän

na reglerna i rättcgångsbalkcn om tvc'rngsåtgärder vid misstanke om brott. 

Utlänningslagen 

För att terroristbestämmelserna i utlånningslagen skall kunni1 tillämpas'krävs 

för det första att det är fråga om en org<inisati<)n eller grupp som, med hänsyn 

till vad som är känt om dess verksamhet, kan befaras för politiska syften 

använda våld, hot eller tvång utanför sitt hemland och därvid begå sådana 

gärningar i Sverige. För det andra skall det finnas grundad imledning anta att 

den utlänning det gäller tillhör eller verkar för en sädan organisation eller 

grupp. För det tredje krävs att det med hänsyn till vad som iir känt oni 

utlänningens föregående verksamhet m.m. föreligger fara för att han eller 

hon i Sverige medverkar till sådana handlingar som nyss har niimnts. Om 

dessa förutsiittningar är uppfyllda kan utlänningen avvisas vid ank<;>msten till 
Sverige (30 §första stycket) eller. om han eller hon redan uppehåller sig här. 

utl'isa.1· ( 47 § ). Beslut om avvisning och utvisning i s:.'tdana fall meddelas av 

regeringen. . 

En förutsättning för att den som av reg.eringen har bedömts varn~err~:>rist 
skall kunna avliigsnas ur landet ii.r dock att det inte f~)religger något politiskt 

eller därmed jämställt verkställighetshinder;(77-80 *§). 9m så är fallet -

eller om någon annan anledning föreligger - skall regeringen förordna att 

beslutet om avvisning eller utvisning tills vidare inte får verkställas (73 §). 

Har ett sådant förordnande meddelats - eller kan beslutet om av\'isning eller 

utvisning av något annat skäl inte verkställas - för regeringen meddela 

föreskrifter för 11tlä1111i11gens l'istelse i Sverige, t.ex. inskränkningar i rörelse

friheten eller andra villkor (74 §andra stycket). 
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Spaningslagen 

Spaningslagen giiller endast betråffanck en utlänning 
0

som i ·e,nlighet me'd de 

nyss nämnda reglerna i utl.änningslagen har avvisats ,eller utvisats som 
terrorist, men som iindå av regeringen har tillåtits siai~na_kvar i landet. (I§). 

En sådan utlänning kan under sin vistelse i ·Sverige utsättas för viss kontroll 
och övervakning (2-5 §§). 

De åtgärder enligt spaningslagen som därvid kan komma i fråga är att 

utlänningen kan bli föremål för vissa särskilda .1pc111ingsåtgärd~r. Om det 

bedöms vara av betydelse för att utröna om en ierrLii-istorgani~ation 
planlägger eller förbereder en åtgärd för politiska syften som in~cbii.r våld, 

hot eller tvång, får utlän~ingen underkastas h11.i·ra1111sakai1. kropp.n:isitaii~n 
eller kroppsbesiktning, och även fingeravtryck för tas liksom fotografi (2 § ). 
Det är polismyndigheten som beslutar om dessa åtgärder.· Öm. det finns 

synnerliga skäl kan polisen för samma äi;idamål fä tilbtånd ·att a~·lyssna 
telefonsamtal till och från telefonapparat som innehas eller kan ~onima att 

begagnas av utlänningen och granska bre1· och andra fdrsändelser som sänts 

till eller från utlänningen och som påträffats vid husrannsakan, kr.oppsvisita

tion eller kroppsbesiktning eller som finns hos post- eller arman bdordrings~ 

anstalt (3 §). Frågor om tillstånd till telefonavlyssnin$ och ti'revgranskning 

prövas av Stockholms tingsrätt på yrkande a\• rikspolisstyrelsep. Ett sådant . 

tillstånd skall meddelas att gälla för viss tid, som inte får överstiga en milnad 

( 4 § ). I lagen finns också en bestämmelse som bl.a. närmar~ reglerar vilka 
som får ta del av uppteckning från telefonavlyssning och vilka som får 

granska brev och andra försändelser (5 * ). 

Tidigare riksdags behandling 

Som är nämnt tidigare har riksdagen regelbundet beslutat om förHingning av 

spaningslagens giltighetstid. Sådana beslut har fattats vid tolv tillfällen, 

varvid giltighetstiden varje gång har förlängts med ett är (prop. •1976/77:33. 
JuU JJ, rskr. 91: prop. 1977178:46, JuU 14. rskr. 105; prop. 1978179:29. JuU· 
14, rskr. 91; prop. 1979/80:52, JLiU 18, rskr. 94; prop. 1980/81:54, JuU 14. 

rskr. 63; prop. 1981/82:45, JuU 23, rskr. 109: prop. 1982/83:46; JuU 10; rskr. 
82: prop. 1983/84:51, JuU 10; rskr. 69; prop. 1984/85:73. JuU 11, rskr. 75: 

prop. 1985/86:31, JuU J I, rskr. 31; prop. 1986/87:32;JuU Il, rskr: 53; prop. 
1987/88:17. JuU Il, rskr. 35). 

Ändringar i spaningslagens bestämmelser har skett vid två tillfällen. År 

1977 beslutades en ändring i 2 §som innehar' attlagens tillämpningsområde 

begränsades (prop. 1975176:202. JuU 1976177:20, rskr. 129) och i samband 

med 1981 års beslut om förlängd giltighetstid gjordes vissa ändringar (av 

redaktionell natur) i I och 2 §§ (1980/81:54, JuU 14, rskr. 63).' 

År 1982 tog riksdagen upp frågan om den parlament<t'riska kontrollen i . 

fråga om telefonavlyssning (JuU 1981182:54. rskr. 298). Diirvid uttalades att 

det är angeläget att riksd;igens möjligheter till insyn vidmakthMh och att den 

om möjligt bör byggas ut. Insynen borde enligt utskottet ske g~nom en årlig 

redovisning i en proposition eller skrivelse til,I riksdage1i ·och ;1vse bl.a. 

teldonavlyssning enligt spaningslagen. Ang[1ende arten av de uppgifter som 

borde lämnas ansåg utskottet· att redovisningen borde ge riksdagen en 
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uppfattning om antalet ärenden om telefonavlyssning. antalet meddelade 1988/89:JuU12 
tillstånd, vilka tillst[mdstider som förekommit samt i vilken mim telefonav-
lyssningen hade fyllt avsett ända~1åL 

Efter detta initiativ har redogörelser för tillämpningen av hestämmelserna 
om telefonavlyssning i rättegf;ngsbålken lämnats till riksdagen avseende aren 
1982-1987. Redogörelsen'för sistnämnda år (s.kr~ i988/89:43) är för närva

rande föremål fiir riksdagens prövning och bereds av justitieutskottet 
(Ju Ull). . . 

Redovisning för tillämpninge.n av spaningslage·ns regler om tvångsmedel. 
bl.a. telefonavlyssning. har lämna.ts i de redogörelser för tillämpningen av 
terroristlagstiftningen som rege'ringen·sedan år 1976 regelburidet har avgivit 
till riksdagen. Den senas.te skrivelseri .. (.sk~. 1988/89: 11 ), som a~ser tillämp

ningen under tiden augusti 19$7-juni .1.988, behiindlas för närvarande i 

riksdagen med heredning i so.cililförsäkringsutskottct (SfU6). Av skrivelsen 
framgår att spaningslagen w'ider perio,den har tillän1pats vid s~x tillfällen i 

fråga om fem personer o_ch "att det i samtliga fall hi1r rört sig om 
telefonkontroll. · 

Regeringens handläggning av.enskilda iire'nden enligt terroristlagstiftning
en är föremäl för regelbund~n.uppn1tirk~anihet av konstitutionsutskottet i 

sam hand med granskningen a<statsråden~ tjånsteutövning ·(senast KU · 
1987188:40 s. 52 f). Terro~istlag'stiftningen har ocksf1 'vid flera tillfällen 
aktualiserats i riksdagen med ankdning ·av interpellationer.och frågor (se 

t.ex. protokoll från riksd.agsdeb~itterna 1987/88: 125 s. 3 ff).· 
I samband med att utsköttet seriast behandlade frågan om fortsatt giltighet 

för spaningslagen herörde utskottet en principiell fråga om terroristlagstift
ningen. Utskottet uttalade då (JuU 1987/88:11 s. 5) att det kan ifrågasättas 

om inte beredningen av terroristlagstiftningen och således även spaningsla
gen. som huvudsakligen innehåller regler om personella tvångsmedel, bör 
ävila det departement som handlägger frågor om tvångsmedel och förunder
sökning av brott. dvs. justitiedepartementet. I anslutning pärtill anmärkte 
utskottet att den nuvarande .. ordningen qckså innebär att behandlingen i 
riksdagen av likartade frågor sker i· skilda utskott och att detta i olika 
sammanhang har föranlett missförstånd, undran och kritik. Med hän\"isning 
till att utliinningslagstiftningen var föremål för en översyn, innefattande bl.a. 

frågor om terroristbestämmelserna i utlänningslagen borde sammanföras 
med reglerna i spaningslagen. avstod utskottet från att göra något ytterligare 

uttalande om hur lagstiftningen .tekniskt bör anordnas och om hur redovis- . 

ningen till riksdagen bör ske. _l)tskottet erinrade dock om att det vid 

riksdagens uttalande år-1982 hade förutsatts en.årlig redovisning avseende 

telefonavlyssning enligt· spaningslagen eller motsvarande lagstiftning vid 
förundersökning angäende grov narkotikabrottslighet och vid förundersök

ning i övrigt enligt de grundläggande bestämmelserna i rättegängsbalken. 

Utredningsarbete 

Utrei/11i11grn för ö1·ersy1i 111· wt'unni11gslage11. avläinnadc i början av året 

betänkandet (SOU 1988: I) Oversyn a·v iitlänriingslagen. I b~tänkandet 
föreslås (s. 186 f) att terroristbe~tii~rnelser~a hryts ut ur utlänningslagen och 4 



sammanförs med hcstiimmelserna i spaningslagen. Vidare framhåller utred- 1988/89:JuU 12 
ningen (s. 187) att det från främst rättssäkerhetssynpunkt föreligger behov av 
att ing:lende penetrera terroristbestämmelsernas innehåll och att det bör 
övervägas i vilken utsträckning bestämmelserna i spaningslagen är nödvändi-
ga. Utredningens förslag är - efter att ha remissbehandlats - för närvarande 
föremål för överväganden _i regeringskansliet. 

Båda de kommissioner som tillsattes med anledning av mordet på Olof 
Palme - juristkommissionen och den parlamemarisku kommissionen - har 
bedömt frågor med anknytning till terroristbestämmelserna. Kommissioner
na har därvid huvudsakligen riktat in sig på frågan huruvida nuvarande 
lagstiftning är tillräckligt effektiv. 

Juristkommissionen avlämnade i maj 1987 en första rapport (SOU 
1987:14) som bl.a. behandlade skyddet av offentliga personer och bekämp
ningen av terrorism. Juristkommissionens slutrapport (SOU 1987:72) avHim
nades i december 1987. Den parlamentariska kommissionen - vars främsta 

uppgift var att utvärdera och dra slutsatser av jurist kommissionens material

avlämnade i april 1988 sin rapport (SOU 1988: 18), i vilken kommissionen tar 

upp bl.a. frågan om skyddet av offentliga personer och bekämpningen av 
terrorism. Kommissionen anser (s. 168) att det inte finns några skäl att ändra 
terroristbestämmelserna för att göra bekämpningen av terrorism mer 
effektiv. Däremot föreslår kommissionen (s. 172 f) att förhandlingen i 
terroristärenden flyttas från· domstol till regeringskansliet. 

Också SÄPO-kommiflen, som i juli i år avlämnade betänkandet (SOU 
1988: 16) SÄPO- Säkerhetspolisens inriktning och organisation. har behand

lat frågor med anknytning till terroristlagstiftningen. 81.a. har kommitten 
föreslagit (s. 169 ff) en förstärkning av säkerhctspolisens insatser mot 
terrorism. 

I september i år har regeringen tillsatt en parlamentarisk kf>mmittl~ för 

Öl'ersyn av terroristbestämmelserna i wlänningslagen m.m. Enligt direktiven 
(dir. 1988:49) skall kommitten göra en översyn av terroristlagstiftningen i 
dess helhet. En fråga som dän;id skall övervägas är om det är nödvändigt att 
behålla en särreglering av nuvarande slag eller om brottsbalkens och 
rätteg~mgsbalkens regler i kombination med övriga bestämmelser i utlän
ningslagen - eventuellt efter vissa justeringar - är tillräckliga. Det anges 
särskilt att kommitten skall pröva om bestämmelserna i spaningslagen 
alltjämt erfordras eller om de behov Jagen skall tillgodose kan fyllas pf1 iinnat 
sätt. Kommitten skall också ta ställning till om bestämmelserna i spaningsla
gen utan att förlora i effektivitet kan göras mindre ingripande eller på annat 
sätt förenas med en högre grad av rättssäkerhet. Enligt direktiven bör 

kommittens arbete slutföras före utgången av år 1989. 

Motionsmotivering 

I motionen riktas kritik mot terroristlagstiftningen i flera avseenden; bl.a. 
uttalas att den strider mot grundläggande principer för ett rättssainhälle. 

Enligt motionärerna är varken terroristlagstiftningen eller spaningslagen 
nödvändiga utan de bestämmelser som eventuellt kan behövas kan i stället 

inordnas i gällande lagar och anpassas till rådande rättsprinciper. 5 



Utskottets överväganden 

~far förslag om att fiirliinga giltighetstiden för spaningslagen tidigare har varit 

föremål För riksdagshehandling har det betonats att det mot bakgrund av den 

fortg[1ende internationella tcrroristverksamheten är angeläget att även i 

fortsättningen hålla en hög beredskap för att förebygga vå\dshandlingar i värt. 

land. I vissa situationer kan d~t därför behövas tillgång till de speciella 

tvi\ngsåtgiirder som spaningslagen medger. Spaningslagcn utgör med andra 

ord ett \'iktigt instrument vid bekämpningen i vårt land.av den internationella 

tarorismen. 

Redan i samband med terroristlagstiftningens tillkomst år 1973 framhöll· 

utskottet att ett utmlirkande drag i den intensifierade terroristverksamh~te.n 

var att den har internation.ell anknytning och att bakom _aktiönerna inte 

sällan st[1r internationellt vittförgrenade, välor.gariiserade grupper. Det. var 

därför. betonade utskottet. nödvändigt med ett mellanstatligt samarbc_te för· 
att den internationella terrorismen skall kunna bek~impas. 

Pii det internationella planet vidta~ också regelbundet åtgä~d~r. flir att 

motverka terrorismen. Som framgår av propositionen har detta arbete förts· 

vidare under {1r 1988. SMunda har Inom den civila lu_ftfartsorganisationen 

ICAO (lnternational Civil Aviation Organisation) antagits ett tilHiggsproto-. 

koll till 1971 ärs konvention för bekämpande av brott mot den civila 

luftfartens siikerhet (den s.k. Montrealkonventionen) i syfte att bekämpa 

vi1ldshandlingar på flygplatser som används i internationell luftfart. och inom 

den internationella sjöfartsorganisationen IMO (lnternational Maritime 

Organisation) har antagits en konvention oc_h ett tilläggsprotokoll om 

bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet. 

Även under det år som förflutit sedan frågan om en fortsatt giltighet-av 

spaningslagen senast prövades av riksdagen har ett stort antal terroristdåd 

begätts i skilda delar av världen, och (Europa har aktiviteterna legat på 

ungefär samma ninl som tidigare. :vh\nga terroristdåd har haft en nationell 

framtoning i den meningen att de riktats mot det egna landets regering. men i 

manga fall har terrorattackerna skett i andra Hinder eller varit av ett slag som 
inte kan h:införas till ett visst land. 

Mot denna bakgrund delar utskottet uppfattningen att såväl förhållandena 

inom landet som den internationella utvecklingen tydligt.visar att det alltjämt 

föreligger stora risker för att terroristdåd drabbar också vårt land. De 

synpunkter som tidigare har anförts beträffande behovet av sådana särskilda 

regler som finns i spaningslagen gör sig således alltjämt gällande' 

Vad giiller lagstiftningens utformning i de hänseenden som berörs i 

motionen har utskottet tidigare intagit den ståndpunkten att a·ngeHigcnheten 

av att ge lagstiftningen erforderlig effektivitet påkallar sådana lösningar som 

motionärerna vänder sig emot samt att lagstiftningen tillgodoser rimliga krav 

pf1 riittssäkcrhet (set.ex. JuU 1977178:14). Vad särskilt gäller lnv:indningen 

att lagstiftningen skulle innebära diskriminering av utländska medborgare. 

har uhkottet tidig.an: anfört att de ifragavarande reglerna inte innebär något 

avsteg fr~in grund tankarna i v<'1r utliinningslagstiftning. Särskilt har. pi1pekats 

att den svenska lagstiftningen - i överensstämmelse med folkrättens regler 

och internationell praxis - inte innefattar ovillkorlig rätt för en utlänning att 
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vare sig resa in i eller uppehålla sig i Sverige. Utskottet har samtidigt 1988/89:Ju U 12 
framhållit att lagstiftningen enbart gäller det ringa fåtal presumtiva terroris-

ter, som på grund av sin farlighet drabbats av avvisnings-dlcr utvisningsbe-
slut men som likväl tillåtits stanna i Sverige därför att de iir. politiska 
flyktingar eller av andra särskilda skäl. Utskottet har ansett att bestämmel-
serna därigenom också kan sägas tjäna som en trygghetsga.ranti för invandrac 
re som känner sig hotade av främmande organisationer. ' 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att giltighetstiden för spaningsla

gen förlängs med ett år, och utskottet avstyrker därmed bifall till motionens 

förslag (yrkande 1) om avslag på propositionen. 
Beträffande motionsf9rslagc.t (yrkande 2) om tilläggsdirektiv för den 

koinmitte som har till uppgift att göra en översyn av terroristlagstiftningen 
kan utskottet konstatera att det av utredningens direktiv framg{ir att den skall 
överväga bl.a. om det är. nödvändigt med en särreglering av nuvarande slag 

när det gäller terroristlagstiftningen; särskilt rättssäkerhetsfrågorna skall 
uppmärksammas. Syftet med motionsyrkandet är sålunda redan tillgodosett 

och utskottet avstyrker bifall till motionen även i denna del. 
Avslutningsvis vill utskottet erinra om sitt - ovan redovisade - uttalande 

vid förra årets behandling' av spaningslagen om beredningen av terrorist lag

stiftningen inom regering.skansliet och riksdagen. Den nuvarande ordningen 

har, som utskottet då anförde, i olika sammanhang föranlett missförstånd, 
undran och kritik. · 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 
l. beträffande avslag på propositionen 

att riksdagen med avslag på motion l 988/89:Ju 1 i denna del (yrkande 

1) antar det i proposition 1988/89:12 framlagda förslaget till lag om 
fortsatt giltighet av lagen ( 1975: 1360) om tvångsåtgärder i spaningssyf
te i vissa fall, 

2. beträffande tilliiggsdirekth' 

att riksdagen avslår motion 1988/89:Jul i denna del (yrkande 2). 

Stockholm den 15 november 1988 

På justitieutskottets vägnar 

Lars-Erik Lövden 

Närvarande: Lars-Erik Lövden (s), Ulla-Britt Åbark (s). Jerry Martinger 
(m), Birthe Sörestedt (s), Ingbritt Irhammar (c), Bengt-Ola Ryttar (s), 
Göthe Knutson (m), Göran Magnusson (s), Eva Johansson (s), Lars Sundin 
(fp), Anders Svärd (c), Berith Eriksson (vpk). Kerid .. undgrcn (mp). Sigrid 
Bolkeus (s). Barbro Andersson (s). Göran Ericsson (m) och Bengt Harcling 
Olson (fp). 
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Reservationer 

1. Avslag på propositionen ( mom. 1) 

Berith Eriksson (vpk) och Kent Lundgren (mp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 6 med "När förslag'' 

och slutar på s. 7 med "på propositionen" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning strider terroristlagstiftningen mot grundläg

gande principer för ett rättssamhälle. En av dessa principer är att rättsliga 

åtgärder inte får vidtas mot någon om det saknas konkret brottsmisstanke i 

det enskilda fallet, och en annan att ingen får utsättas för sanktioner utan att 

ha fått frågan behandlad i en rättegång. Vad särskilt gäller spaningslagen 

anser utskottet vidare att nödvändiga spanings- och beredskapsåtgärder även 

såvitt gäller terroristbrottslighet bör kunna ske med stöd i de regler som 

giiller för brottsbekämpning i allmänhet. Utskottet delar således uppfatt

ningen i motionen att reglerna i spaningslagen bör avskaffas. Med bifall till 

motionen i nu berörd del (yrkande 1) avstyrker utskottet bifall till regering

ens förslag om fortsatt giltighet för spaningslagen. 

dels att utskottets hemställan under I bort ha följande lydelse: 

I. beträffande al'slag på propositionen 
att riksdagen med bifall till motion 1988/89:Jul i denna del (yrkande 

I) avslår det i proposition 1988/89: 12 framlagda förslaget till lag om 

fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings

syftc i vissa fall. 

2. Tilläggsdirektiv (mom. 2) 

Berith Eriksson (vpk) och Kent Lundgren (mp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 7 börjar med "Beträffande 

motionsförslagct" och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 
Beträffande motionsförslaget om tilläggsdirektiv för den kommitte som 

gör en översyn av terroristlagstiftningen kan utskottet instämma i motionä

rernas uppfattning att den lagreglering i fråga om terroristbekämpning som 

eventuellt kan vara påkallad bör inordnas i redan gällande lagstiftning för 

brottsbekämpning och anpassas till rådande rättsprincipcr. Kommitten bör 

-,{!ledes ges tilläggsdirektiv i enlighet med vad som har förordats i motionen 

(_yrkande 2). Vad utskottet sålunda uttalat bör riksdagen som sin mening ge 

regeringen till kiinna. 

dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse: 

2. beträffande tilliiggsdirekti1· 
att riksdagen med bifall till motion l 988/89:Ju 1 i denna del (yrkande 

2) som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet a11fört om. 

tilläggsdirektiv för den kommitte som ser över terroristlagstift

ningen. 
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