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1. Inledning

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har anmodats att yttra sig över inne
hållet i rubricerat betänkande.
Utredningen föreslår omfattande kompletteringar till den nya säkerhetsskydds
lagen. Förslagen innebär en höjning av det allmänna medvetandet om säkerhets
skyddsfrågor och en ökad transparens i fråga om hur sådana frågor hanteras hos
myndigheter. Nämnden lämnar utredningens överväganden och förslag i huvud
sak utan erinran, men vill framföra följande synpunkter.
2. Ökat antal registerkontroller

Nämnden bedömer att utredningens förslag kommer att innebära en ökning av
antalet säkerhetsskyddsavtal som ingås, vilket sannolikt kommer att medföra
fler registerkontroller. De eventuella konsekvenser som utredningens förslag får
för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden bör därför analyseras i det fortsatta
lagstiftningsarbetet.
3. Tillsynen över nämndens säkerhetsskydd
Nämnden ställer sig tveksam till om det är lämpligt att flytta tillsynsansvaret av
myndighetens säkerhetsskydd från Säkerhetspolisen till Länsstyrelsen i
Stockholm. Det ligger i sakens natur att en myndighet som har tillsynsansvar
över säkerhetsskydd får del av säkerhetskänslig information och säkerhets
skyddsklassificerade uppgifter som behandlas hos ett tillsynsobjekt.
Nämnden utövar tillsyn över bl.a. Säkerhetspolisens behandling av person
uppgifter, brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel
och användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet. Mot
bakgrund av de höga skyddsvärden som finns i verksamheten, och eftersom
Säkerhetspolisen föreslås utöva tillsyn över alla myndigheter i rättskedjan, anser
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nämnden att Säkerhetspolisen även fortsättningsvis bör ha ansvaret för tillsynen
över nämndens säkerhetsskydd.
4. Fortsatt behov av rådgivning

Utredningen föreslår att tillsynsmyndigheterna inom sina respektive ansvars
områden ska lämna vägledning om säkerhetsskydd. Vidare görs bedömningen
att utövande av tillsyn är oförenligt med rådgivning och att tillsynsmyndigheten
inte bör lämna råd till verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen.
Nämnden delar inte utredningens bedömning att utövande av tillsyn nödvän
digtvis skulle vara oförenligt med rådgivning. Det beror på hur rådgivningen
utformas och i vilken utsträckning den hålls åtskild från tillsynen. En följd av
utredningens förslag blir att Säkerhetspolisens rådgivande och stödjande
funktion avvecklas. Den rådgivning som Säkerhetspolisen tillhandahåller i
dagsläget är mycket värdefull, inte minst för små myndigheter. Nämnden
konstaterar att utredningens förslag till kompletteringar till den nya säkerhets
skyddslagen innebär höga krav på säkerhetsskyddet hos berörda myndigheter.
Samtidigt finns det ett stort behov av utbildning och kompetenshöjning på om
rådet. Det kommer att ta viss tid innan den kunskap och erfarenhet som behövs
har hunnit byggas upp. En för tidig avveckling av Säkerhetspolisens rådgivande
och stödj ande funktion riskerar att försämra myndigheternas förutsättningar att
upprätthålla ett tillfredsställande säkerhetsskydd. För att inte riskera att nivån på
säkerhetsskyddet sjunker under en tid bör det därför, i vart fall under en över
gångsperiod, fortsatt finnas en funktion hos Säkerhetspolisen för löpande råd
givning och stöd till myndigheter.
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