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Remiss av betänkandet Kompletteringar till nya
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
Telia Company AB (Telia) har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet.

Allmänna synpunkter
Det finns en samsyn i Sverige att vårt land har allt att vinna på att ligga i
digitaliseringens absoluta framkant. En snabb och ambitiös digitalisering säkrar en
konkurrenskraftig industri, räddar liv, löser samhällsutmaningar och sänker
kostnaderna för privat och offentlig service. Samtidigt som vi ska driva den digitala
utvecklingen framåt måste vi vara eftertänksamma och säkerställa att säkerheten
går i takt med utvecklingen. När centrala samhällsfunktioner digitaliseras blir
fungerande uppkoppling och IT grunden för ett fungerande samhälle och därmed
även ett mål för fysiska och digitala angrepp. Utifrån detta perspektiv anser Telia
att förslagen i betänkandet kommer att bidra till en förstärkning av Sveriges
digitala motståndskraft.

Sanktioner
I betänkandet föreslås att lagen kompletteras med regler om sanktionsavgift vid
överträdelse av vissa bestämmelser i lagen. Vidare ska avgiften alltid tas ut vid en
överträdelse även om uppsåt eller oaktsamhet inte förekommit.
Telia har inga invändningar mot att sanktionsavgifter kan åläggas vid
överträdelser av viktiga bestämmelser i lagen. En förutsättning för att strikt ansvar
ska vara försvarbar från rättssäkerhetssynpunkt är dock som påtalas i
betänkandet att det finns ett starkt stöd för en presumtion om att överträdelser på
området inte kan förekomma annat än som en följd av uppsåt eller oaktsamhet.
Enligt utredningen är det svårt att se att överträdelser i normalfallet kan bero på
annat än uppsåt eller oaktsamhet.
Telia delar inte helt den bedömningen. Flera av de bestämmelser som föreslås bli
sanktionerade, t.ex. vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska vidtas eller om
säkerhetsskyddsavtal ska ingås, faller tillbaka på en bedömning av om viss
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verksamhet har betydelse för Sveriges säkerhet. En sådan bedömning är mycket
komplex, särskilt för en enskild verksamhetsutövare. Åtskilliga remissinstanser,
bl.a. MSB, framhöll under remissomgången av utredningen som låg till grund för
2018 års lag att det kan vara svårt att avgöra om en viss verksamhet har
betydelse för Sveriges säkerhet, vilket regeringen också medgav (prop.
2017/18:89, s.44).
Mot denna bakgrund kan inte varje felbedömning i den frågan rimligen lastas
företaget som uppsåtligt eller oaktsamt och föranleda en sanktionsavgift om
felbedömningen lett till att otillräckliga skyddsåtgärder vidtagits i ett enskilt fall eller
till att ett säkerhetsskyddsavtal felaktigt inte ingåtts.
Enligt Telia bör det därför inte vara obligatoriskt att ålägga sanktionsavgift, jfr
argumenten för motsvarande bedömning i fråga om brottsdatalagen som återges i
betänkandet.
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