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Regionstab Hållbarhet och säkerhet

Remissvar ”Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)”
Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet
”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)”.
Region Kalmar län ser positivt på de kompletteringar som föreslås i
betänkandet.
Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.
Bakgrund
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot
spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten
samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Säkerhetsskyddslagen skyddar verksamheter som har betydelse för Sveriges
säkerhet ur ett nationellt perspektiv. Många verksamheter kan vara
samhällsviktiga utan att de för den sakens skull anses som säkerhetskänsliga
i säkerhetsskyddslagens mening. 2018 antog riksdagen en ny
säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019. Den nya regleringen
bygger på de förslag som lämnades i betänkandet ”En ny säkerhetsskyddslag
(SOU 2015:25)” och uppdraget har varit att komplettera de förslag som
lämnades där, bl.a.
•

Kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsklassificerade
uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i
samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av sådan
verksamhet samt föreslå förebyggande åtgärder

•

Föreslå ett system med sanktioner i säkerhetsskyddslagstiftningen

•

Föreslå hur ändamålsenlig tillsyn enligt
säkerhetsskyddslagstiftningen ska vara utformad

•

Analysera och föreslå i vilken utsträckning verksamhetsutövare som
bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska vara skyldiga att ingå
säkerhetsskyddsavtal vid överenskommelser med utomstående som
berör den säkerhetskänsliga verksamheten
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Yttrande
Region Kalmar län ser positivt på de kompletteringar som föreslås i
betänkandet.
Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal utvidgas och innebär att landsting
och regioner som avser att genomföra en upphandling och ingå avtal om
varor, tjänster eller byggentreprenader i vissa fall är skyldiga att ingå ett
säkerhetsskyddsavtal med leverantören, i avtalet ska det anges hur kraven på
säkerhetsskydd ska tillgodoses.
Den utvidgade skyldigheten innebär att den som bedriver säkerhetskänslig
verksamhet ska ingå ett säkerhetsskyddsavtal så snart verksamhetsutövaren
avser att genomföra en upphandling, ingå ett avtal eller inleda någon annan
form av samverkan eller samarbete med utomstående part då denna kan få
tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen
konfidentiellt eller högre eller där den utomstående parten kan få tillgång till
säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges
säkerhet.
Utredningen föreslår ett antal förebyggande åtgärder som kan aktualiseras
vid förfaranden med utomstående parter. Åtgärderna benämns
kontrollstationer och handlar om särskild säkerhetsbedömning och
lämplighetsprövning, det innebär att kunna identifiera vilka uppgifter och
verksamhet som kräver säkerhetsskydd och om det planerade förfarandet är
lämpligt utifrån säkerhetssynpunkt. Samråd, förelägganden och förbud,
innebär att verksamhetsutövare som planerar att inleda ett förfarande i vissa
fall ska samråda med tillsynsmyndigheten.
Den sista kontrollstationen är en ”nödbroms” som innebär möjlighet för
tillsynsmyndigheten att ingripa mot ett pågående förfarande om det är
olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt. Förtydligande krav på uppföljning
föreslås då säkerhetsskyddsavtal ingåtts och ger verksamhetsutövaren både
rätt och skyldighet att revidera säkerhetsskyddsavtalet på grund av ändrade
förhållanden. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten föreslås vara
samordningsmyndigheter med ansvar att följa upp, utvärdera och utveckla
tillsynsarbetet. Det föreslås att det är lämpligt att införa regler om att
tillsynsmyndigheten kan besluta om sanktionsavgift istället för
straffsanktioner då verksamhetsutövare överträtt bestämmelserna. Förslag
lämnas också på skärpta krav på uppdatering av säkerhetsskyddsanalys och
en förtydligad koppling mellan säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsprövning
och att säkerhetsskyddschefens roll förtydligas.
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