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Betänkandet SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
(Dnr Ju2018/05292/L4)
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Norrbottens län, fortsättningsvis länsstyrelsen, instämmer i huvudsak till
förslaget om kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Länsstyrelsen har dock
följande synpunkter på utredningens förslag.
Kravet på att ingå säkerhetsskyddsavtal när samverkan och samarbete inleds och där
parterna kan få tillgång till säkerhetsklassificerad information i klassen konfidentiellt
och högre klass bedömer länsstyrelsen kan påverka den samverkan och det samarbete
som redan idag genomförs mellan framförallt kommuner, landsting och statliga
myndigheter inom krisberedskap och totalförsvarsplaneringen.
I förslaget är dricksvattenproduktionen inte föremål för tillsyn av säkerhetsskyddet. Det
finns anledning att tro att dricksvattenproduktionen är av betydelse för Sveriges
säkerhet. Länsstyrelsen föreslår att Livsmedelverket bör vara tillsynsmyndighet inom
detta område.
Samordningsmyndigheternas uppdrag bör även innefatta tillsynsvägledning.
Resurstilldelningen till de utpekade länsstyrelserna bör ej fastläggas i nuläget.
Länsstyrelsen anser att en närmare analys och kartläggning av vilka verksamheter och
vilka objekt som är föremål för tillsyn, samt vilken nivå av tillsyn som bör genomföras.
5.4 Skyldigheten att ingå säkerhetskyddsavtal
Utredningen föreslår att kravet på säkerhetsskyddsavtal vid upphandling ska utvidgas
till att därutöver även omfatta en skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal vid
samverkan och samarbete när det innebär att en utomstående aktör kan få tillgång till
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säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt får tillgång till säkerhetskänslig
verksamhet.
Undantag görs för samverkan och samarbeten mellan två eller flera statliga myndigheter
som avser något annat än en anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad. Inget
undantag görs för samverkan mellan kommuner/landsting och statliga myndigheter.
Kommuner och landsting har en central roll i den totalförsvarsplanering som
återupptagits. Länsstyrelsen har en omfattande samverkan med kommunerna när det
gäller såväl totalförsvarsplanering som krisberedskap. Denna samverkan kräver att
länsstyrelsen och kommunerna kan dela säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Om
säkerhetsskyddsavtal måste ingås vid denna form av samverkan inom offentlig sektor
kommer det tillviss del att vara försvårande i det dagliga, regelbundna samarbetet samt
leda till ökad en administration. Detta kan i sin tur påverka takten i den totalförsvarsplanering som inletts. Länsstyrelsen ställer sig också tveksam till att detta kommer att
medföra ett högre säkerhetsskydd. Kommuner och landsting arbetar idag med att stärka
sitt säkerhetsskydd, de lagar och förordningar som idag finns och kommer att finnas på
plats borde enligt länsstyrelsens mening vara tillräckligt för att tillgodose behovet av
säkerhetsskydd avseende samverkan och samarbete mellan kommuner, landsting och
statliga myndigheter. Länsstyrelsen anser därför att samverkan och samarbete inom
offentlig sektor bör undantas från kravet på säkerhetsskyddsavtal.
8.6 Säkerhetspolisen och försvarsmakten bör vara samordningsmyndigheter
Länsstyrelsen tillstyrker detta förslag men anser att samordningsmyndigheterna även
ska vara tillsynsvägledande myndigheter gentemot andra myndigheter med
tillsynsansvar för att skapa en enhetlighet tillämpning vid utförande av tillsynen.
Länsstyrelsen ställer sig positiv till samordningsmyndigheternas uppdrag att säkerställa
samordning mellan utpekade tillsynsansvariga myndigheter såväl med avseende på
olika verksamheter som mellan olika regioner.
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8.7.3 Fördelning av tillsynsansvaret
Dricksvattenförsörjningen finns inte beskriven i utredningens bedömning av områden
som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Försörjningen av dricksvatten är av stor
betydelse för Sveriges säkerhet och bör rimligen omfattas av säkerhetsskydd.
Livsmedelsverket har enligt förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster tillsynsansvar inom detta område. Livsmedelsverket har stor kunskap inom detta område och är det är därför lämpligt att de även
innehar tillsynsansvaret inom dricksvattenförsörjningsområdet.
Länsstyrelsen föreslår att Livsmedelsverket utses till tillsynsmyndighet för
dricksvattenförsörjningsområdet.
11.4 Ekonomiska konsekvenser
Utredningen beskriver att det gjorts en grov skattning av de resurser som kan komma att
krävas för att bedriva tillsynen. Föreslagna länsstyrelser fick under år 2018 efter
begäran från utredningen lämna in en uppskattning om antalet tillsynsobjekt. Vid detta
tillfälle var tillsynsuppdraget omfattning inte tydligt beskrivet med avseende på
verksamhetsområden och antal tillsynsobjekt i ett regional och nationellt perspektiv.
En tillräcklig finansiering är avgörande för att kunna bedriva en ändamålsenlig tillsyn.
Länsstyrelsen anser därför att det bör utredas vilka ekonomiska resurser som behöver
tillföras länsstyrelserna för den tillsyn som ska bedrivas enligt det nu lagda förslaget.
De som deltagit i beslutet
Beslutande i ärendet är landshövding Björn O. Nilsson efter föredragande av biträdande
säkerhetsskyddschef Jörgen Fyhr. I den slutliga handläggningen av ärendet har även
enhetschef Anders Öhlund, jurist Linda Kero samt säkerhetsskyddschef Jenny Timonen
deltagit.

