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Justitiedepartementet

Försvarsmakten

Uppdrag till Försvarsmakten och Säkerhetspolisen att vidta
åtgärder inför etableringen av ett nytt tillsynssystem inom
säkerhetsskyddsområdet

Regeringens beslut

Regeringen ger Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i uppdrag att vidta de
förberedande åtgärder som krävs inför etableringen av ett nytt tillsynssystem
inom säkerhetsskyddsområdet.
Uppdraget omfattar vidare att Försvarsmakten och Säkerhetspolisen ska
inrätta samarbetsforum för att underlätta samordning och åstadkomma en
effektiv och likvärdig tillsyn.
Uppdraget ska i relevanta delar genomföras i dialog med Affärsverket
svenska kraftnät, Finansinspektionen, Försvarets materielverk, Länsstyrelsen
i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Post- och telestyrelsen, Statens
energimyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.
Uppdragets båda delar ska redovisas muntligen till Regeringskansliet
(Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet) senast den 1 november
2021.
Skälen för regeringens beslut

En förutsättning för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska få genomslag är
att det finns en effektiv tillsyn över lagens tillämpning. I betänkandet
Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
konstateras att ingen myndighet har en samlad bild över tillsynen och att det
behövs en bred ambitions- och kunskapshöjning när det gäller tillsyn på
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området. Regeringen har denna dag beslutat lagrådsremissen Ett starkare
skydd för Sveriges säkerhet där det föreslås bl.a. att tillsynsmyndigheterna
ska få undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta
vitesföreläggande och sanktionsavgift.
Regeringen anser att tillsynsstrukturen på säkerhetsskyddsområdet behöver
reformeras. Med förbehåll för riksdagens beslut har regeringen för avsikt att
i förordning utse Försvarsmakten och Säkerhetspolisen till samordningsmyndigheter. Samordningsmyndigheterna ska inta en central funktion i det
nya tillsynssystemet genom att t.ex. utveckla tillsynsarbetet, ta fram och
tillhandahålla metodstöd för tillsyn och samråd samt på olika sätt verka för
erfarenhetsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna.
Regeringens avsikt är vidare att Försvarsmakten och Säkerhetspolisen ska
utöva tillsyn över vissa särskilt utpekade myndigheter. Tillsynsansvaret i
övrigt ska fördelas mellan Affärsverket svenska kraftnät, Finansinspektionen,
Försvarets materielverk, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i
Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen. Genom budgetpropositionen för 2021
utökades dessa myndigheters anslag för tillsynsverksamhet med sammanlagt
100 miljoner kronor från och med 2021 och med ytterligare 10 miljoner
kronor från och med 2022. Därmed har myndigheterna getts ekonomiska
förutsättningar att förbereda sig för ett utökat ansvar för tillsynsverksamhet.
Försvarsmakten och Säkerhetspolisen bör i egenskap av samordningsmyndigheter redan nu analysera behovet av och vidta de förberedande
åtgärder som krävs inför etableringen av det nya tillsynssystemet inom
säkerhetsskyddsområdet. Åtgärderna ska syfta till att möjliggöra en effektiv
och likvärdig tillsyn samt en enhetlig tillämpning av säkerhetsskyddslagstiftningen. Åtgärderna bör exempelvis inkludera att påbörja arbetet med
att ta fram metodstöd för tillsyn och samråd vid utkontraktering och
överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom.
Myndigheterna behöver också utveckla de former för samverkan som krävs
för bl.a. ett ändamålsenligt erfarenhetsutbyte. Detta bör ske genom att
myndigheterna inrättar samarbetsforum för samtliga tillsynsmyndigheter för
att underlätta samordning och åstadkomma en effektiv och likvärdig tillsyn.
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Uppdraget förutsätter ett utvecklat samarbete mellan Försvarsmakten och
Säkerhetspolisen och bör utföras i nära dialog med övriga
tillsynsmyndigheter.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg

Dan Leeman
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