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Uppdrag till Försvarsmakten och Säkerhetspolisen om
kompetensförsörjningen inom säkerhetsskyddsområdet
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten och Säkerhetspolisen att kartlägga
behovet av kompetensförsörjning inom säkerhetsskyddsområdet och föreslå
åtgärder som underlättar kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.
Uppdraget ska i relevanta delar genomföras i dialog med Affärsverket
svenska kraftnät, Finansinspektionen, Försvarets materielverk, Länsstyrelsen
i Stockholms län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Post- och telestyrelsen, Statens
energimyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och
Försvarsdepartementet) senast den 1 mars 2022.
Skälen för regeringens beslut

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges
säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Främmande
makts intresse för skyddsvärda verksamheter i Sverige är fortsatt högt. Som
Säkerhetspolisen framför i sin årsbok för 2020 fortsätter de traditionella
angreppen med syfte att stjäla information från högteknologisk industri och
forskning. Det pågår också försök att kartlägga skyddsobjekt och att påverka
politiska beslut. De länder som vill skada Sverige använder stora resurser
strukturerat och systematiskt för att agera på egen hand eller via andra.
Säkerhetsskyddslagstiftningen har förstärkts de senaste åren men det finns
ett stort behov av kompetensförsörjning hos tillsynsmyndigheter och verk-
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samhetsutövare på området. Både tillsynsmyndigheter och andra aktörer har
påpekat att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Det råder
brist på personer med kunskap om säkerhetsskydd. Vidare har flera myndigheter framfört att bristen på personer med efterfrågad kompetens lett till en
osund konkurrens där myndigheter med liknande behov till stor del rekryterar från varandra, vilket medför att kostnaderna för personal ökat avsevärt.
Det stora behovet av kompetensförsörjning kan också förväntas öka i takt
med att allt fler enskilda aktörer bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
Regeringen har denna dag beslutat propositionen Ett starkare skydd för
Sveriges säkerhet (prop. 2020/21:194). I propositionen lämnas förslag som
syftar till att möjliggöra en mer effektiv tillsyn och höja berörda aktörers
ambitionsnivå gällande säkerhetsskyddet. I propositionen föreslås bland
annat att tillsynsmyndigheterna ska få undersökningsbefogenheter och
möjlighet att besluta vitesföreläggande och sanktionsavgift samt att verksamhetsutövare ska vara skyldiga att ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer
än tidigare och samråda med tillsynsmyndigheterna inför vissa förfaranden
som kräver säkerhetsskyddsavtal. Förslagen kommer innebära att behovet av
kompetensförsörjning ökar ytterligare. Om kompetensförsörjningen inte
hanteras finns det risk för att förslagen inte får det genomslag som behövs
för att höja ambitionsnivån inom säkerhetsskyddet.
Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har en särställning bland tillsynsmyndigheterna. Inom Försvarsmakten och Säkerhetspolisen finns en hög
kompetens avseende säkerhetsskydd och de har en omfattande erfarenhet av
tillsyn och rådgivning på området. Regeringen har även för avsikt att utse
dem till samordningsmyndigheter för att utveckla tillsynen. Mot den bakgrunden gav regeringen den 18 mars 2021 Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i uppdrag att bland annat vidta de förberedande åtgärder som krävs
inför etableringen av ett nytt tillsynssystem.
För att möta det växande behovet av kompetensförsörjning inom säkerhetsskyddsområdet bör Försvarsmakten och Säkerhetspolisen nu även få i uppdrag att kartlägga behovet och föreslå åtgärder som underlättar kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.
Uppdraget förutsätter ett utvecklat samarbete mellan Försvarsmakten och
Säkerhetspolisen och bör i relevanta delar utföras i dialog med övriga
tilltänkta tillsynsmyndigheter. Försvarsmakten och Säkerhetspolisen bör
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också inhämta kunskap och erfarenheter från andra relevanta aktörer på
utbildningsområdet, särskilt Försvarshögskolan som redan idag bedriver viss
utbildning på området och Totalförsvarets forskningsinstitut, samt från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i egenskap av
expertmyndighet inom informationssäkerhetsområdet.
På regeringens vägnar

Mikael Damberg

Dan Leeman
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