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Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96) 
 
Säkerhetspolisen har tagit del av utredningen och är positiv till det 
samordningsansvar som utredningen föreslår att Valmyndigheten ska ges i 
förhållande till säkerhetsfrågor.  
 
Säkerhetspolisen har följande synpunkter som snarast utgör medskick inför 
dels en eventuell utvärdering av Valmyndighetens behov av föreskriftsrätt, 
dels formaliserandet av Säkerhetspolisens uppdrag i det nationella 
valnätverket. 

3.8 Utredningens arbetsgruppsrapport 

3.9.4 Vad ska samordnas? – Råd och rekommendationer 

Säkerhetspolisen ser positivt på att Valmyndigheten får ett utpekat ansvar 
för att samordna säkerhetsfrågor. Säkerhetspolisen anser att det är naturligt 
att Valmyndigheten ges denna roll och får relevant mandat samt 
befogenheter för detta samordningsansvar. 
 
I betänkandets avsnitt 3.8 framgår att arbetsgruppen har övervägt huruvida 
Valmyndigheten bör ges föreskriftsrätt i förhållande till valadministrationen, 
och funnit att sådan föreskriftsrätt i så fall bör begränsas till krav på fysisk 
säkerhet och säkerhet vid användande av Valmyndighetens databaser. 
 
Av betänkandets avsnitt 3.9.4 framgår dock att utredningen för närvarande 
inte ser något behov av att Valmyndigheten ges föreskriftsrätt men att 
frågan kan behöva utvärderas i ett senare skede.  
 
Säkerhetspolisen vill inför en eventuellt kommande utvärdering lämna 
följande medskick. Det kommer att vara viktigt att beakta den 
gränsdragningsproblematik som riskerar att uppstå i förhållande till 
säkerhetsskyddslagstiftningen. Varje enskild verksamhetsutövare är enligt 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) ansvarig för att bedöma vilka 
säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga att vidta. Om Valmyndigheten i 
föreskrift reglerar hur den fysiska säkerheten ska omhändertas för 
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valadministrationen, behöver hänsyn tas till att verksamhetsutövare inom 
valadministrationen även kan vara föremål för säkerhetsskyddslagstiftningen 
och dess bestämmelser om bl.a. fysisk säkerhet.  

3.9.5 Den organisatoriska strukturen för samordningen  

Säkerhetspolisen ställer sig bakom förslaget att Valmyndigheten ska föras 
över till Säkerhetspolisens tillsynsområde enligt 
säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). 
 
I betänkandets avsnitt 3.9.5 framgår att utredningen föreslår att det i de 
övriga medverkande myndigheternas respektive instruktion tydliggörs att 
myndigheten ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet för 
samordning av säkerhetsfrågor i valadministrationen. Säkerhetspolisen är 
positiv till att formalisera myndighetssamverkan och har inga invändningar 
mot förslaget att säkerhetsfrågor hanteras av det nationella valnätverket. 
Säkerhetspolisen ser dock behov av att det konkretiseras vad 
Säkerhetspolisen och övriga myndigheter i det nationella valnätverket 
förväntas bidra med. 
 
Säkerhetspolisen vill även påpeka behovet av att Säkerhetspolisens bidrag 
till det nationella valnätverket inte står i konflikt med Säkerhetspolisens 
tillsynsuppdrag enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Säkerhetspolisens är 
idag tillsynsmyndighet för länsstyrelserna som ingår i valadministrationen, 
och i betänkandet föreslås även att Valmyndigheten ska stå under 
Säkerhetspolisens tillsyn. Mot bakgrund av detta bör Säkerhetspolisens 
bidrag till det nationella valnätverket i huvudsak bestå av att förmedla 
information om hot kopplat till valprocessen. Stöd i frågor om 
säkerhetsskydd i övrigt bör dock omhändertas i enlighet med 
säkerhetsskyddslagstiftningen, t.ex. genom behörig tillsynsmyndighets tillsyn 
och vägledning. 

3.9.6 Informationsutbyte vid samverkan 

Säkerhetspolisen noterar att hänvisningen till försvarssekretessen på sidan 
99 i betänkandet har blivit fel och ska rätteligen vara 15 kap. 2 § OSL. 
 

_________________________ 
 
 
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud. Föredragande har 
varit verksjuristen Sandra Lima. 
 
Per Lagerud    

Sandra Lima 
 


