Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-19

§ 44: SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen
Delges:
Justitiedepartementet i enlighet med instruktioner i 19KS66-1
Dnr 19KS66

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att anta föreslaget yttrande som sitt eget.
Ärendebeskrivning
Gävle kommun har fått möjlighet att som en av 24 kommuner yttra sig över
Justitiedepartementets kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Därtill
finns även Sveriges kommuner och landsting (SKL) med som remissinstans.
Yttrandet ska vara Justitiedepartementet till handa senast 2019-04-01.
Beslutsunderlag
 Yttrande 2018-03-04 - Komplettering till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU
2018:82), dnr 19KS66-4
 Sammanfattning på svenska och engelska (SOU 2018:82), dnr 19KS66-3
 Tjänsteskrivelse 2019-03-04 till remissen angående (SOU 2018:82) Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen, dnr 19KS66-5
 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82), dnr
19KS66-2

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Yttrande
Dnr 19KS66
2018-03-04

Kommunstyrelsen

Patric Falk
Telefon
patric.falk@gavle.se

Yttrande - Remiss från Justitiedepartementet
gällande betänkandet Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
Ert diarienummer: Ju2018/05292/L4

Beskrivning av ärendet
Gävle kommun har fått möjlighet att som en av 24 kommuner yttra sig över
Justitiedepartementets kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen.
Därtill finns även Sveriges kommuner och landsting (SKL) med som
remissinstans.

Yttrandet ska vara Justitiedepartementet till handa senast 201904-01.Yttrande
Sammanfattande yttrande


Gävle kommun anser inte att sanktionsavgifter är rätt väg att gå. Gävle
kommun förordar utbildning, vägledning och rådgivning som effektivare
sätt att tillskapa och upprätthålla ett adekvat säkerhetsskydd.



Gävle kommun anser i likhet med utredningen att stödet och tillsynen i stor
utsträckning bör utföras på sektorsnivå. Sektorsvisa tillsynsmyndigheter
bör utföra säkerhetsskyddstillsyn över kommunal verksamhet oavsett om
verksamheten bedrivs i bolags- eller förvaltningsform eller i ett
kommunalförbund. Den kommunala dricksvattenproduktionen bör därför
ur ett säkerhetsskyddsperspektiv, sortera under Livsmedelsverkets tillsyn.



Fyra utpekade länsstyrelser får enligt förslaget tillsynsansvaret över landets
290 kommuner (därtill landsting, enskilda verksamhetsutövare samt vissa
myndigheter). Gävle kommun hyser farhågor att det tillsynsansvaret kan bli
övermäktigt för de fyra utpekade länsstyrelserna. Proportionerlig
resurstilldelning och lyckad kompetensuppbyggnad är viktiga
framgångsfaktorer för att tillsynsfunktionen ska fungera.

Gävle kommun Kommunledningskontoret
801 84 Gävle Besök Stadshuset, Drottninggatan 22
Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Angående säkerhetsskyddschefens ställning så anges i nuvarande
förordning (1996:633) och i kommande förordning, att ”[v]id myndigheter
skall säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef.”.
Den typen av skrivning skapar en otydlighetens skimmer för
säkerhetsskyddets organisering i en kommunkoncern. Utredningen föreslår
en förändring med lydelsen ”[s]äkerhetsskyddschefen ska vara direkt
underställd den person som är ansvarig för verksamhetsutövarens
verksamhet.”. Gävle kommun anser att utredningens förändringsförslag är
ett steg i rätt riktning, men att det fortfarande finns otydlighet och
tolkningsutrymme för säkerhetsskyddschefens ställning i en
kommunkoncern.



Angående upphandling kopplat till säkerhetsskydd så behöver
kommunerna mer stöd. Stöd som behövs rör utbildning, rådgivning och
vägledning. En statlig myndighet bör få det stöduppdraget, exempelvis
Upphandlingsmyndigheten.



Gävle kommun anser inte att det ska föreligga en skyldighet för kommuner
och regioner att upprätta säkerhetsskyddsavtal för samverkan mellan
varandra. Utredningen pekar på att det inte finns behov av generellt krav på
säkerhetsskyddsavtal vid samverkan och samarbeten mellan statliga
myndigheter. Det förhållningssättet är tillämpbart även beträffande
samverkan och samarbete mellan kommuner och regioner, av i princip
samma anledningar som utredningen anför avseende varför statliga
myndigheter kan undantas från skyldigheten.



I övrigt instämmer Gävle kommun med utredningens förslag.

Beslutsunderlag
SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen,
Sammanfattning på svenska och engelska
Patric Falk
Säkerhetschef
SG
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Datum 2019-03-04
Dnr 19KS66

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - SOU 2018:82 Kompletteringar till
den nya säkerhetsskyddslagen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslaget yttrande som sitt eget.
Ärendet i korthet

Gävle kommun har fått möjlighet att som en av 24 kommuner yttra sig
över Justitiedepartementets kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen. Därtill finns även Sveriges kommuner och
landsting (SKL) med som remissinstans.
Yttrandet ska vara Justitiedepartementet till handa senast 2019-04-01.

Beslutsunderlag
SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen,
Sammanfattning på svenska och engelska
Yttrande till SOU 2018:82

Beslutet ska skickas till

Justitiedepartementet i enlighet med instruktioner i 19KS66-1

Patric Falk
Säkerhetschef

Gävle kommun Styrning och stöd 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset Drottninggatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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