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§ 57

Remiss av betänkandet - Kompletteringar
till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU
2018:82) (19RGK108)
Beslut

Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Komplettering
till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). Yttrandet överlämnas till
Justitiedepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Justitiedepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har valt att lämna synpunkter på föreslagna författningsändringar i:
- Säkerhetsskyddslag (2018:585); 2 kap 6§, 2a kap 3§, 5§, 7§ samt 12§.
- Säkerhetsskyddsförordning (2018:658); 7 kap 1§
Region Kronobergs ställer sig positiv till merparten av betänkandets förslag men anser
att kraven på säkerhetsskyddsavtal vid samverkan borde undantas även icke-statliga
myndigheter. Region Kronoberg vill också betona vikten av metodstöd till föreslagna
tillsynsmyndigheter, samt ett ytterst restriktivt användande av tillsynsmyndigheternas
möjligheter att förbjuda viss utkontraktering och överlåtelse.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen anta redovisat yttrande som sitt
svar över betänkandet Komplettering till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82).
Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.
Beslutsunderlag

• Missiv - Remissyttrande – Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU
2018:82)
• Remissyttrande – Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82),
Dnr Ju2018/05292/L4
• Sammanfattning - Remiss av betänkandet - Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
• §70 RSAU Remiss av betänkandet - Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Remissyttrande
Diarienr: 10427
Handläggare: Fredrik Lindberg, Säkerhetsenheten
Datum: 2019-02-08

Regeringskansliet
ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L4@regeringskansliet.se

Remissyttrande – Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82), Dnr Ju2018/05292/L4

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Justitiedepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg ställer sig positiv till merparten av betänkandets förslag och
åtgärder, och anser att de är välmotiverade, ändamålsenliga samt utgör en
förutsättning för upprätthållandet av Sveriges säkerhet. De skapar därtill en ökad
tydlighet för vår organisation; hur säkerhetsskyddet ska organiseras samt möjliga
effekter om Region Kronoberg inte följer av författningar ställda krav.
Region Kronoberg anser dock att samverkan och samarbete, och som inte avser
anskaffning av vara, tjänst eller byggentreprenad, bör undantas kravet på
säkerhetsskyddsavtal för samtliga myndigheter, statliga som icke-statliga. Avseende
föreslagen tillsynsstruktur vill Region Kronoberg också betona vikten av
metodstöd för tillsynsmyndigheterna, så att bedömningar och tolkningar görs
likvärdigt i riket. Slutligen vill Region Kronoberg lyfta fram vikten av att
tillsynsmyndigheternas möjlighet att förbjuda förfaranden som utkontraktering och
överlåtelse, samt tillhörande tvångsåtgärder, måste användas ytterst restriktivt,
samt utifrån en tydligt definierad praxis.
Synpunkter
Förslag till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585); 2 kap 6§
Möjligheterna att vid samverkan och samarbetet, och som inte avser anskaffning
av vara, tjänst eller byggentreprenad, undantas kravet på säkerhetsskyddsavtal, bör
gälla mellan samtliga myndigheter, statliga som ickestatliga. Inte enbart statliga.
Skälen till detta är att underlätta samverkan, planering och samordning av arbetet
med skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter. Att utkräva avtal för samverkan och samarbete mellan myndigheter kan
bli kontraproduktiv för Sveriges säkerhet. En försvårad
informationsdelning/samverkan kan ge minskad förståelse för vad som är
skyddsvärt i myndighetens närområde, men också ge minskade förutsättningar till
gemensamma skyddsåtgärder.
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Remissyttrande
Diarienr: 10427
Handläggare: Fredrik Lindberg, Säkerhetsenheten
Datum: 2019-02-08

Förslag till förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658); 7 kap 1§
Region Kronoberg hade helst sett en tillsynsstruktur där Säkerhetspolisen utövade
tillsyn över oss istället för Länsstyrelsen i Skånes län. Orsaken till detta är dels
risken för variationer avseende tolkningar och bedömningar när fler myndigheter
utövar tillsyn, dels att vid tillsynstillfället inte direkt kunna föra dialog med
föreskrivande expertmyndighet. Region Kronoberg delar dock det resonemang
som förs i betänkandet (kap 8.5) om de övervägande konsekvenserna med en
sådan tillsynsstruktur. Vi invänder därför inte mot den föreslagna
tillsynsstrukturen som sådan, då den är motiverad, men vill samtidigt trycka på
vikten av metodstöd till blivande tillsynsmyndigheter, så att bedömningar görs
likvärdigt i riket.
Förbud och tvångsåtgärder mot/vid utkontraktering och överlåtelse:
Förslag till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585); 2a kap 3§,
5§, 7§ samt 12§
Region Kronoberg ställer sig positiv till de föreslagna kontrollstationerna (1-3)
och deras utformning/innehåll. Vi inser vikten av att tillsynsmyndigheterna i vissa
fall kan förbjuda förfaranden som äventyrar Sveriges säkerhet. Vi inser också
vikten av möjligheter till tvångsåtgärder.
Samtidigt vill Region Kronoberg ta tillfället i akt att poängtera förslagets intrång
på principerna för det kommunala självstyret. Förslaget innebär att vi som
organisation, i förvaltningen av våra resurser, samt i planering och utformningen
av organisationen, i vissa fall kan bli beroende av tillsynsmyndighetens samsyn
och godkännande. En planerad utkontraktering eller försäljning skulle kunna
förbjudas, vilket ger oss ett principiellt minskat inflytande över egna tillgångar.
Dessa möjligheter måste därför omges av tydlig praxis och användas ytterst
restriktivt; för de allra mest skyddsvärda verksamheterna.

Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Ulrika Joelsson Gustafsson
Kanslidirektör
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