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Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Med hänsyn till frågornas känsliga natur och till behovet av specialisering
föreslår utredningen att Förvaltningsrätten i Stockholm är exklusivt forum att
som första instans pröva en tillsynsmyndighets beslut om föreläggande eller
sanktionsavgift. Förslaget innebär också en ny tillsynsstruktur med fler
tillsynsmyndigheter och utökade befogenheter. Utredningens bedömning att
förslaget medför en begränsad måltillströmning, och en liten påverkan på
domstolarna, är mot den bakgrunden ytterst osäker.

Frågornas natur gör att även en begränsad måltillströmning kommer medföra
att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter av mycket känslig karaktär
förekommer vid domstolarna och att säkerhetsskyddet vid domstolarna därför
kan behöva förändras. Det är mot den bakgrunden önskvärt med en fortsatt
analys för att klarlägga hur säkerhetsskyddet kan komma att påverkas vid
domstolarna och vilken påverkan förslaget därigenom får på domstolarnas
resurser och verksamhet. Vad innebär förslaget för domstolarnas verksamhet
vid exempelvis den allt högre graden av digitalisering av de allmänna
förvaltningsdomstolarna?
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Enligt förslaget utövar Säkerhetspolisen tillsyn över säkerhetsskyddet vid de
domstolar som inte hör till Försvarsdepartementet. Vid bedömningen av hur
säkerhetsskyddslagens bestämmelser ska tillämpas har således Säkerhetspolisen befogenhet att rikta samma typ av beslut mot förvaltningsrätten som
domstolen har till uppgift att överpröva. Domstolarnas självständighet gör att
tillsyn över domstolar är en komplex fråga. Förvaltningsrätten menar att det
finns skäl att ifrågasätta lämpligheten av den föreslagna ordningen och att
frågan om tillsynen över säkerhetsskyddet vid de domstolar som kan pröva en
tillsynsmyndighets beslut om föreläggande eller sanktionsavgift behöver
analyseras ytterligare. Eftersom förvaltningsrätten är exklusivt forum innebär
förslaget också att förvaltningsrätten inte har möjlighet att lämna över mål som
rör den egna verksamheten för prövning vid en annan domstol.
Förvaltningsrätten vill i sammanhanget peka på att Domstolsverket
tillhandahåller och utformar domstolarnas IT-stöd och har inflytande över
utformningen av de fysiska skyddsåtgärder som vidtas vid domstolarna.

______________________
Detta yttrande har beslutats av lagmannen Stefan Holgersson. I ärendets
beredning har även administrativa direktören Åsa Widmark, chefsrådmannen
Lars-Åke Johansson och enhetschefen Joakim Helmerson deltagit. Isabelle von
Gertten Stenberg har varit föredragande.

Stefan Holgersson

Isabelle von Gertten Stenberg
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