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Regeringskansliets föreskrifter
om utfärdande av säkerhetsintyg
Beslutade den 21 januari 2021
Regeringskansliet föreskriver följande med stöd av 7 kap. 6 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utfärdande av
säkerhetsintyg enligt 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) för
personer som har hemvist i Sverige. Föreskrifterna kompletterar
säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658). Föreskrifterna gäller inte säkerhetsintyg som utfärdas av
den nationella industrisäkerhetsmyndigheten enligt 6 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).
2 § Föreskrifterna ska tillämpas av de myndigheter som enligt Regeringskansliets beslut ska utfärda säkerhetsintyg för personer som deltar
i myndighetens egen verksamhet, samt av Regeringskansliet i övriga
fall.
3 § Ett säkerhetsintyg utfärdas i någon av följande nivåer.
Nivå 1: Om det av säkerhetsintyget ska framgå att personen som
intyget avser bedöms pålitlig att
a) hantera uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat
hemlig, eller motsvarande klassificering hos den andra staten
eller mellanfolkliga organisationen, eller
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b) annars delta i säkerhetskänslig verksamhet som är av sådan
vikt att skador på verksamheten skulle kunna orsaka synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet eller säkerheten hos
den andra staten eller mellanfolkliga organisationen.
Nivå 2: Om det av säkerhetsintyget ska framgå att personen som
intyget avser bedöms pålitlig att
a) hantera uppgifter i högst säkerhetsskyddsklassen hemlig,
eller motsvarande klassificering hos den andra staten eller
mellanfolkliga organisationen, eller
b) annars delta i säkerhetskänslig verksamhet som är av sådan
vikt att skador på verksamheten skulle kunna orsaka allvarlig
skada för Sveriges säkerhet eller säkerheten hos den andra
staten eller mellanfolkliga organisationen.
Nivå 3: Om det av säkerhetsintyget ska framgå att personen som
intyget avser bedöms pålitlig att
a) hantera uppgifter i högst säkerhetsskyddsklassen
konfidentiell, eller motsvarande klassificering hos den andra
staten eller mellanfolkliga organisationen, eller
b) annars delta i verksamhet som är av sådan vikt att skador på
verksamheten skulle kunna orsaka en inte obetydlig skada för
Sveriges säkerhet eller säkerheten hos den andra staten eller
mellanfolkliga organisationen.
Ansökan om säkerhetsintyg
4 § Om det finns behov av att utfärda ett säkerhetsintyg för en person
som deltar i en myndighets verksamhet och den myndigheten inte har
rätt att utfärda intyget, ska en ansökan ges in till Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet).
5§
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En ansökan om ett säkerhetsintyg ska innehålla
1. kontaktuppgifter till den sökande staten eller mellanfolkliga
organisationen,
2. namn, födelsedatum och födelseort för den person som säkerhetsintyget ska avse,
3. en redogörelse för behovet av säkerhetsintyget,
4. uppgift om vilket för Sverige förpliktande internationellt
åtagande om säkerhetsskydd som verksamheten omfattas av,
5. vilken nivå enligt 3 § som säkerhetsintyget ska avse,
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6.
7.

tiden som säkerhetsintyget ska gälla, och
resehandlingsnummer, utfärdandedatum samt utfärdare.

Utfärdande av säkerhetsintyg
6 § Ett säkerhetsintyg i nivå 1 får utfärdas om den som intyget gäller
har genomgått säkerhetsprövning
a) för en anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig
verksamhet som är placerat i säkerhetsklass 1, eller
b) för en anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig
verksamhet som är placerat i säkerhetsklass 2 och i sin befattning
har möjlighet att endast i ringa omfattning ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen
kvalificerat hemlig.
Ett säkerhetsintyg i nivå 2 får utfärdas om den som intyget gäller har
genomgått säkerhetsprövning
a) för en anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig
verksamhet som är placerat i säkerhetsklass 2, eller
b) för en anställning eller annat deltagande i säkerhetsklass 3 och i
sin befattning har möjlighet att endast i ringa omfattning ta del
av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig.
Ett säkerhetsintyg i nivå 3 får utfärdas om den som intyget gäller har
genomgått säkerhetsprövning för en anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet som är placerat i säkerhetsklass
3.
7 § Myndigheter som enligt Regeringskansliets beslut ska utfärda
säkerhetsintyg för personer som deltar i myndighetens egen verksamhet ska ha rutiner för hur utfärdande av säkerhetsintyg ska gå till.
Myndigheten ska föra en förteckning över de intyg som myndigheten
utfärdar.
8 § Säkerhetsintyg ska utformas enligt ett formulär som fastställs av
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Intyget ska innehålla kontaktuppgifter till den utfärdande myndigheten.
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Giltighetstid
9 § Ett säkerhetsintyg ska gälla för den tid personen avses delta i den
internationella samverkan om säkerhetskänslig verksamhet, dock längst
1. tre år om säkerhetsintyget utfärdas på nivå 1, eller
2. fem år om säkerhetsintyget utfärdas på nivå 2 eller 3.
Giltighetstiden för säkerhetsintyget får dock inte sättas längre än
resehandlingens giltighetstid för den som säkerhetsintyget avser.
Återkallande
10 § En myndighet som har utfärdat ett säkerhetsintyg ska omedelbart besluta att återkalla intyget om det framkommer omständligheter
som medför att säkerhetsintyget inte bör utfärdas. Ett beslut om återkallande ska dokumenteras.
Medborgarskap
11 § Om en ansökan om säkerhetsintyg som handläggs av en annan
myndighet än Regeringskansliet avser en person som har ett utländskt
medborgarskap ska myndigheten underrätta Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) före utfärdandet.
Avvikelser i särskilda fall
12 § Regeringskansliet kan för särskilda fall besluta om avvikelser från
dessa föreskrifter.
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2021.
2. Föreskrifterna gäller inte för säkerhetsintyg som har utfärdats före
ikraftträdandet.
På Regeringskansliets vägnar
ANN LINDE
Anna Hammargren
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