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1.

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2015-09-21.

2.

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2015-09-10.

3.

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör

4.

Delårsrapport april 2015 Region Kronoberg
15RK1008
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapport april 2015 för Region Kronoberg
Sammanfattning
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Region Kronoberg har under perioden januari-april 2015 utfört en mycket god
vård till medborgarna inom Kronobergs län. Under våren har det varit ett stort
tryck på hälso- och sjukvården, dels beroende på att årets influensavaccin gett
väldigt dålig effekt och lett till hög patienttillströmning, och dels på grund av en
hög korttidsfrånvaro för den egna personalen med bemanningsproblem som
följd.
Produktionsstatistiken visar en generell ökning inom primärvård och somatisk
korttidsvård med undantag av sjukvårdande behandling/besök annan vårdgivare.
Akuta besök och vårdagar ökar med cirka 10 procent jämfört med samma period
2014. Tillgängligheten till vården har varit fortsatt god. Förtroendet för hälsooch sjukvården i offentlig regi är fortsatt högt, men har minskat något jämfört
med förra året (69 procent 2015 och 71 procent 2014).
Tillgängligheten till länets kollektivtrafik är fortsatt hög. Nöjd kundindex för
buss/tåg har under årets första månader ökat till 74 procent (66 procent helåret
2014) och ligger för Serviceresors del oförändrat på 84 procent. Tågtrafiken har i
stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del förseningar på grund av
signalfel, nedrivna kontaktledningar och andra infrastrukturella problem. Dessa
behöver inte nödvändigtvis inträffa i regionen, utan även fel som uppstår i
angränsande län påverkar Kronoberg.
Resultatet per april är +47 miljoner kronor för Region Kronoberg och kan i
huvudsak hänföras till en bättre finansiering och högre intäkter än budgeterat.
Den kraftiga ökningen av intäkterna förklaras av de 30 miljoner kronor som
bokats upp från AFA för 2004 års försäkringspremier samt specialdestinerade
statsbidrag för bland annat rehabgarantin. Resultatet för januari – april visar
dock ett fortsatt budgetöverskridande för bemanningskostnader inom hälso- och
sjukvården och främst för hyrpersonal till följd av bemanningsläget.
En prognos för helåret är +90 miljoner kronor och är 9 miljoner kronor bättre
än årets budget. Hälso- och sjukvårdens prognos för helåret är dock -93 miljoner
kronor, vilket är 23 miljoner kronor sämre än träffad överenskommelse (justerad
för bedömt underskott inom vårdval hud). Hälso- och sjukvårdsdirektören har
fått i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram en åtgärdsplan för att
hålla överenskommet underskott för 2015. Trafiknämnden redovisar en prognos
för helåret med +2,5 miljoner kronor. Övriga nämnders prognoser är i linje med
respektive budget.


5.

Beslutsunderlag
Missiv - Delårsrapport april 2015 Region Kronoberg 20150902
Delårsrapport april 2015 Region Kronoberg (20150703)
Månadsrapport maj 2015 Region Kronoberg
15RK1269
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport maj 2015 för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Per maj 2015 redovisas en kortfattad månadsrapport, och det är inga stora
förändringar jämfört med delårsrapporten per april. Resultatet per maj månad
visar ett positivt utfall på 39 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor bättre
än budgeterat för perioden. Överskottet kan främst förklaras av högre intäkter
och bättre finansiering än budgeterat för perioden. Dessa beror till största delen
av de 30 miljoner kronor som bokats upp från AFA för 2004 års
försäkringspremier samt specialdestinerade statsbidrag för bland annat
rehabgarantin.
På kostnadssidan är det ett fortsatt stort budgetöverskridande för
bemanningskostnader vilket främst uppstått inom hälso-och sjukvården.
Anledningen är densamma som beskrivits i tidigare rapporter under året; det vill
säga att kostnaden för hyrpersonal är för hög samt att det under våren varit ett
stort tryck på hälso- och sjukvården, dels beroende på hög patienttillströmning
då årets influensavaccin gav dålig effekt och dels på grund av en även hög
korttidsfrånvaro för den egna personalen.
Helårsprognosen som är ifrån delårsrapporten i april 2015 pekar på ett resultat
på 90 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor bättre än budgeterat för året.
I den totala prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag.
Främst är det återbetalning av AFA medel med 30 miljoner kronor, kömiljarden
för 2015 på 17 miljoner kronor och fastighetsförsäljning av regionens kansli som
tillsammans med flyttkostnader beräknas ge ett nettoöverskott på 30 miljoner
kronor. Anslaget för pensionskostnader förväntas ge ett överskott även under
2015 på cirka 15 miljoner kronor.
Inom hälso-och sjukvårdsnämnden finns ett prognostiserat underskott på 93
miljoner kronor (vilket är 23 miljoner kronor sämre än träffad
överenskommelse). Hälso- och sjukvårdsnämnden har i juni 2015 beslutat att ge
hälso- och sjukvårdsledningen i uppdrag att med utgångspunkt i genomförbara
åtgärder samt långsiktiga processer återkomma i september med en plan som är
tidsatt och med besparingar för att komma ner till -70 miljoner kronor. Hälsooch sjukvårdsnämndens prognos är exklusive intäkter för kömiljarden 2015 som
redovisas under regiongemensamt.
Övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans med budget eller mindre
överskott för helåret 2015.


Beslutsunderlag
Missiv - Månadsrapport maj 2015 Region Kronoberg
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6.

Månadsrapport maj 2015 Region Kronoberg (20150706)
Månadsrapport juli 2015 Region Kronoberg
15RK1274
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport juli 2015 för Region Kronoberg samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att redovisa åtgärder för att uppnå
överenskommet resultat på -70 miljoner kronor.
Sammanfattning
Den tidigare rapporterade belastningen inom Hälso- och sjukvården till följd av
en ovanligt kraftig säsongsinfluensa har avlösts av en svår brist på vikarier med
fler stängda vårdplatser än föregående år som följd. Detta har i sin tur lett till att
beläggningen i slutenvård åter ökat efter en nedgång i maj.
Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor och läkare
vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal, resursenhetsutnyttjande och
övertid. Sjukfrånvaro och övertid ligger fortsatt över tidigare års nivåer.
Användning av hyrläkare ökade under 2014 inom samtliga centrum och
fortsätter att öka 2015 framför allt inom primärvård som en konsekvens av
pensionsavgångar. Resultatet av arbetet med kompetensförsörjning inför och
under sommarsemestrarna kommer att utvärderas under september.
Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter. Dock redovisas under
sommarmånaderna en försämring av väntetiderna för den elektiva vården till
följd av neddragningar under semesterperioden. Antal väntade till utredning
inom barn- och ungdomspsykiatri har åter ökat efter att ha minskat något i maj.
Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade produktionsvolymer
jämfört med föregående år. Samtidigt ser vi en ökning av den akuta vården
medan den planerade vården har minskat i motsvarande grad.
Justerat resultat uppgår till -73 mnkr för Hälso- och sjukvården.
Resultatförsämringen förklaras framför allt av fortsatt höga kostnader för
hyrpersonal, övertid, enstaka mycket dyra vårdtillfällen inom köpt
högspecialiserad vård och fortsatt höga läkemedelskostnader.
Resultatutvecklingen bedöms mer negativ jämfört med tidigare rapporter och
prognosen måste därför revideras ned till -123 mnkr exklusive ”kömiljarden”
2015 och anslag för privata vårdgivare.
Tågtrafiken har i stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del
förseningar på grund av signalfel, nerrivna kontaktledningar och andra
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infrastrukturella problem. Dessa behöver inte nödvändigtvis inträffa i regionen,
utan även fel som uppstår i angränsande län påverkar Kronoberg.
Trafiknämndens verksamhet har fungerat väl januari - juli 2015 och utfallet är
totalt mycket positivt. Resultatet för perioden är 13,0 miljoner bättre än budget.
Prognosen för helåret är ett överskott gentemot budget med 5,5 MKR.
Resultatet per juli månad för Region Kronoberg sammantaget visar ett positivt
utfall på 119 mnkr, vilket är 66 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Detta
beror till största delen av 30 mnkr som bokats upp från AFA för 2004 års
försäkringspremier, fastighetsförsäljning av regionens kansli samt
specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehabgarantin.
Helårsprognosen pekar på ett resultat på 54 mnkr, vilket är en försämring med
36 mnkr jämfört med prognosen i maj och 26 mnkr sämre än budgeterat för
året. Resultatförsämringen förklaras framförallt av ett försämrat prognostiserat
resultat för hälso och sjukvården om 30 mnkr samt en försämring av
skatteprognosen med 7 mkr.
Föredragande
Jens Karlsson, ekonomidirektör


7.

Beslutsunderlag
Månadsrapport juli 2015 Region Kronoberg
Månadsrapport juli 2015 Region Kronoberg (150901)
Resurser till hälso- och sjukvårdsnämnden
15RK1101
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till resursfördelning behandlas vid
beredning och beslut om Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 49§/2015 att föreslå regionstyrelsen
besluta att tillföra resurser till hälso- och sjukvårdsavdelningen samt ITavdelningen motsvarande en verksamhetsutvecklare, en logistiker samt en
analys/IT funktion för att säkerställa att produktions- och kapacitetsplaneringen
kan nå ett breddinförande under 2016 och vara slutfört i början på 2017.
Fördelning av resurser till styrelse och nämnder för 2016 beslutas av
regionfullmäktige vid fastställande av Region Kronobergs budget 2016 med
flerårsplan 2017-2018. Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till
resursfördelning behandlas vid beredning och beslut om budget.
Utskriftsdatum: 2015-09-10
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Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden


8.

Beslutsunderlag
Resurser till hälso- och sjukvårdsnämnden
§49 Produktions- och kapacitetsplanering, beslutsförslag från HSN till RS
Länstrafiktaxa 2016 15RK363
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrker trafiknämndens förslag att
regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2016 i enlighet med trafiknämndens förslag från §
65/2015 samt
att Länstrafiktaxa 2016 ska gälla från och med söndagen den 13 december 2015
vid tidtabellskifte i regiontrafiken.
Sammanfattning
Förslag till länstrafiktaxa 2016 föreligger för godkännande av regionfullmäktige.
I framtagandet av förslaget har bland annat ingått rekommendationer från den
taxeöversyn som genomfördes under 2013 av konsultföretaget WSP på uppdrag
av Länstrafiken Kronoberg. Länstrafiken har inför fastställandet av
Länstrafiktaxa 2016 tagit fram ett underlag som innefattar det uppdrag som gavs
vid Rfss regionfullmäktige § 41/2014: att inför taxa 2016 bör inriktningen vara
att rabattsats för studerande ska synkroniseras inom länet och över länsgräns,
samt att även taxan för enkel biljett vid kortare bussresor ses över.
Sammanfattningsvis innebär förslaget följande förändringar från 2015 års taxa:
- Taxan för Enkelbiljett - Vuxen är oförändrad för resor inom 1 respektive 3
zoner, medan priset för resor inom 2 zoner sänks med 2 kronor. För resor inom
4 zoner och mer höjs taxan med 1 krona per zon upp till taktaxan på
motsvarande 12 zoner. Detta innebär att taxan nu ökar med 12 kronor per zon
från zon 3 och upp till taktaxan.
Dessa taxeförändringar är i enlighet med WSP:s rekommendationer.
- Taxan för Resekort Period är oförändrade inom 1 respektive 3 zoner, medan
priset för inom 2 zoner sänks med 20 kronor.
Resekort Period - Buss höjs med 20 kronor (ordinarie pris) för 4 zoner och
justeras så att priset därefter ökar med 80 kronor per zon upp till och med
Utskriftsdatum: 2015-09-10
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Länskort. Priset för Länskort - Buss höjs därmed från 1 080 kronor till 1 160
kronor.
Resekort Period - Tåg höjs med 40 kronor (ordinarie pris) för 4 zoner och
justeras så att priset därefter ökar med 80 kronor per zon upp till och med
Länskort. Priset för Länskort - Tåg höjs därmed från 1 340 kronor till 1 360
kronor.
Även dessa prisändringar är i enlighet med WSP:s taxeutredning.
- Rabatten för Studerandekort giltiga inom Kronobergs län samt för
Ungdomskort höjs till 25 procent.
- Taxan för Fritidskort höjs med 20 kronor (terminsgiltighet).
- Skolkort med full giltighet slopas eftersom samtliga kommuner idag köper
skolkort med giltigheten 2 resor/dag.
Trafiknämnden kan under löpande år besluta om mindre
justeringar/erbjudanden som initieras av Länstrafiken Kronoberg och sker i
samband med marknadsföringsinsatser. Sådana justeringar görs under
förutsättning av att kostnaden ryms inom fastställd budget.
Trafiknämndens behandling
Vid trafiknämndens behandling av ärendet § 65/2015 yrkade Sven Sunesson (C)
på ett reviderat förslag med följande innehåll:
”Föremålet för en utökad budget är att stärka området Närtrafik. Detta är en
verksamhet som inte bedöms kunna bli fullt utbyggd förrän en bra bit in på
2016. Av denna anledning bedöms behovet inte finnas att fullt ut finansiera
denna satsning med taxeintäkterna för 2016.
Föreslås därför att genomföra en mindre kraftig skärpning av taxehöjningen för
2016 till att endast omfatta den slopade sänkningen av taxan på 2-zonsrelationer
samt en riktad försiktig höjning på 8 resp 12 zoner.
Höjning av enkelbiljettstaxan på 8 zoner med 7:- till 110:- samt på 12 zoner, en
höjning med 13:- till 160:-. (Alla priser vuxenbiljett, ordinarie pris. Övriga
biljettslag samt reskassa räknas om efter vedertagen formel).
Ovanstående får effekt på tågresande Alvesta mot länsgräns i öster samt på
genomgående tågresande. Dessa åtgärder bedöms innebära en
intäktsförstärkning på 1,5 Mkr gentemot budget (800 tkr för slopad 2zonssäkning och ca 700 tkr i extra intäkter på enkelbiljetter).
I övrigt inga andra förändringar på liggande taxeförslag.”
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Yrkandet tillstyrktes av Eva Johnsson (KD), Carl-Olof Bengtsson (S), Marianne
Nordin (S), Julia Berg (S) och Tommy Andersson.
Förslaget skulle, enligt vad Länstrafiken Kronoberg bedömer, innebära en
mindre prismässig negativ inverkan på kunder i allmänhet.
Trafiknämnden beslutade att rekommendera regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2016 i enlighet med Sven Sunessons reviderade
förslag
att Länstrafiktaxa 2016 ska gälla från och med söndagen den 13 december 2015
vid tidtabellskifte i regiontrafiken.




9.

Beslutsunderlag
Missiv -Förslag till beslut
§65 Länstrafiktaxa 2016
Länstrafiktaxa 2016, förslag
Underlag inför fastsställande av länstrafiktaxa 2016
Interkommunal ersättning för utbildning vid Region
Kronobergs folkhögskolor år 2016 15RK1147
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att den interkommunala ersättningen för utbildning vid Region Kronobergs
folkhögskolor från och med 1 januari 2016 ändras från 381,25 kronor/vecka till
385,00 kronor/vecka.
Sammanfattning
Vid fastställande av den interkommunala ersättningen för utbildning vid Region
Kronobergs folkhögskolor följer regionen Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) rekommenderade schablonbelopp för utbildning vid folkhögskolor. År
2016 är SKL:s rekommenderade schablonbelopp 385,00 kronor/vecka.





Beslutsunderlag
Missiv - Interkommunal ersättning för utbildning vid Region Kronobergs folkhögskolor år 2016.
Bilaga - Rekommendation om Interkommunala ersättningar folkhögskolor år 2016
Meddelande från styrelsen nr 8: Rekommendation om interkommunala ersättningar för
utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt bidrag till stiftelse- och
rörelsefolkhögskolor utanför...
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10.

Vårdval Kronoberg – Primärvård, ny
ersättningsmodell 2016 15RK1405
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna införandet av en ny ersättningsmodell för Vårdval Kronoberg –
primärvård från och med den 1 januari 2016, med tillägg åldersviktning 10
procent och justering av ACG till 75 procent och CNI till 15 procent samt
att ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Bakgrund
Landstinget Kronoberg införde den 1 mars 2009 Vårdval Kronoberg –
primärvård. Ersättningsmodellen förändrades efter en översyn där hälso- och
sjukvårdspengen som enbart grundades på ålder fram till 30 april 2011, ersattes
av ACG (vårdtyngd) 90 procent och CNI (socioekonomi) 10 procent. Även en
del förändringar genomfördes som till exempel särskild ersättning för barn inom
barnhälsovården, ersättning för extern provtagning och läkarmedverkan på
särskilda boenden.
Förslag
Den politiska ledningen föreslår en förändrad ersättningsmodell från och med
den 1 januari 2016. Regionstyrelsens ordförande gav regiondirektören uppdraget
att göra en översyn av en ny ersättningsmodell, med målsättningen att öka
andelen socioekonomi till 20 procent.
Förslaget är en ny ersättningsmodell från och med 1 januari 2016, enligt
följande:
- en ny parameter för åldersviktning på 10 procent,
- minskning av ACG till 75 procent,
- ökning av CNI till 15 procent.
Förändringen för 2017 sker trappstegsvis med åldersviktning 25 procent, ACG
60 procent och CNI 15 procent.
För 2018 och framöver permanentas åldersviktningen till 40 procent, ACG 40
procent och CNI 20 procent.
Motivet för att införa ytterligare en parameter, åldersviktning görs för att
säkerställa stabiliteten och förstärka trovärdigheten i ersättningssystemet.
Införandet av en ny ersättningsmodell innebär i sig ingen förändring av
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grunduppdraget. Förslag till ersättningsmodell är sammantaget kostnadsneutralt i
förhållande till nuvarande budget.
Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning
Vid regionstyrelsens arbetsutskotts beredning av ärendet meddelar Suzanne
Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) att de inte tar ställning i
ärendet vid sammanträdet utan återkommer med ställningstagande till
regionstyrelsen.
Föredragande
Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare kundvalsenheten

11.

Beslutsunderlag
Vårdval Kronoberg primärvård, ny ersättningsmodell 2016
Vårdval Kronoberg – primärvård, reviderad
Uppdragsspecifikation och ekonomiska regleringar
2016 15RK136
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2016 med bilaga ekonomiska
regleringar.
Sammanfattning
Vårdersättningen fastställs vanligtvis i juni månad i samband med beslut om
budget för nästföljande år. Nedanstående regelverk baseras på att fullmäktige
fattar beslut om total budgetram och att vårdersättningens storlek uppräknas
enligt SKLs planeringsförutsättningar i april. Detta index är för 2016 2,7 procent.
Beslut om förändrad ersättningsmodell tas av regionstyrelsen den 16 september
2015. En parameter för åldersviktning på 10 procent har lagts till, förutom
justeringar av förhållandet mellan ACG till 75 procent och CNI till 15 procent.
Förändringen för 2017 sker trappstegsvis med åldersviktning 25 procent, ACG
60 procent och CNI 15 procent. För 2018 har åldersviktning fastslagits till 40
procent, ACG 40 procent och CNI 20 procent.
Minst 75 procent av verksamma specialister ska vara specialist i allmänmedicin.
Utveckling pågår för att invånarna ska få tillgång till journal via nätet.
Remiss för samtalsbehandling kan utfärdas av all legitimerad personal verksam
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inom Vårdval Kronoberg - primärvård. Under 2016 planeras införande av
internet-KBT.
Några nyckeltal har tagits bort och andra har modifierats.
Alla invånare som är folkbokförda i Sverige har numera möjlighet att lista sig på
valfri vårdcentral i landet.
Parterna är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förhållanden som är
av betydelse för uppdragets genomförande.
Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor omarbetas. Olika
jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning där så är relevant.
Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning
Vid regionstyrelsens arbetsutskotts beredning av ärendet meddelar Suzanne
Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) att de inte tar ställning i
ärendet vid sammanträdet utan återkommer med ställningstagande till
regionstyrelsen.
Föredragande
Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare kundvalsenheten



12.

Beslutsunderlag
Missiv Vårdval Kronoberg 150902
Slutdok Vårdval Kronoberg Pv Uppdragsspecifikation 2016 150818
Slutdok Bilaga Ekonomisk reglering 2016 Vårdval primärvård 150817
Vårdval Kronoberg - Specialiserad hudsjukvård i
öppen vård, Vårdval hud – Reviderad Regelbok med
ekonomiska regleringar för 2016 15RK1084
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2016 med ekonomiska regleringar, för specialiserad
hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställer vanligtvis budgetram och kostnadstak för Vårdval
hud i juni varje år, i samband med beslut om budget för nästföljande år.
Nedanstående regelverk baseras på att fullmäktige fattar beslut om total
budgetram och kostnadstak med uppräkning enligt SKL:s
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planeringsförutsättningar i april. Detta index är för 2016 2,7 procent.
Den ekonomiska ramen för Vårdval Hud 2016 är 20 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel, ST-läkare, tolkkostnader för patienter
folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård av utländska patienter utgör ett
kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2016 är 16,5 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom
Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra
produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning
för utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som
innebär att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en
standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Nybesök och återbesök ersätter enstaka normalt läkarbesök, enstaka mer
omfattande läkarbesök och bedömning och behandling av oklara tumörer.
Sjuksköterskebesök tas bort. Buckybehandling blir ett tilläggsuppdrag och
hyperhidrosbehandling utgår från uppdraget i Vårdval hud.
Patologi och cytologi lyfts ut från besök och vårdepisoder och ger särskild
ersättning.
Föredragande
Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare kundvalsenheten


13.

Beslutsunderlag
Missiv Vårdval hud Regelbok
Regelbok Vårdval Hud 2016
Nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet
15RK1450
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att genomföra investering i nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet
vilken ryms inom nuvarande investeringsbudget för 2015-2017 samt
att uppdra till regiondirektören att redovisa alternativ för användning av
nuvarande lokaler i centrumbyggnaden.
Sammanfattning
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Nuvarande lokaler för vuxenpsykiatrin är över 40 år gamla och behovet av nya
lokaler är stort. I samband med fullmäktige november 2014 beslutades att
placeringen skall vara på Sigfridsområdet. Om- och tillbyggnadsalternativ har
prövats och kostnadseffektivaste lösningen är en nybyggnad. Lokalförslaget är
anpassat till nuvarande verksamhet.
- Byggnadsinvestering bedöms till 408 miljoner kronor.
- Utrustningsinvesteringen bedöms till 23 miljoner kronor.
- Konstnärlig utsmyckning tillkommer med 4 miljoner kronor.
- Driftkostnadsökningen för investeringen bedöms till 28 miljoner kronor.
- Färdigställandetiden beräknas till årsskiftet 2018/19.
Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning
Vid regionstyrelsens arbetsutskotts beredning av ärendet meddelar Suzanne
Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) att de inte tar ställning i
ärendet vid sammanträdet utan återkommer med ställningstagande till
regionstyrelsen.
Föredragande
Conny Axelsson, fastighetschef
Jessika Anderssen, projektledare strategisk planering



14.

Beslutsunderlag
Nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet
Beslutsunderlag nybyggnad för vuxenpsykiatri
Systemhandling 20150909
Ny folktandvårdsklinik på södra stationsområdet i
centrala Växjö 15RK1404
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag
att regionstyrelsen beslutar
att en ny folktandvårdsklinik etableras på södra stationsområdet i centrala Växjö.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna att hyreskontrakt tecknas av fastighetschefen för ny
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folktandvårdsklinik på södra stationsområdet i Växjö under förutsättning att
beslut gällande ny tandvårdsklinik vinner laga kraft.
Sammanfattning
Växjöbostäder AB avser att bygga en ny fastighet med lägenheter på södra
stationsområdet i anslutning till nya gångbron (västerbron). På entréplan blir det
lokaler för en folktandvårdklinik på 280 kvm. Hyreskostnaden uppgår till
700 000 kronor/år med en kontraktstid om 15 år och beräknad inflyttning kan
ske 2017.
Investeringskostnader för utrustning och inredning beräknas uppgå till 2,5
miljoner kronor.
Hälso- och sjukvårdsnämndens behandling
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 79/2015
att ny folktandvårdsklinik etableras centralt i Växjö på södra stationsområdet.
Mot beslutet reserverade sig Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M),
Eva Johnsson (KD) och Rolf Andersson (FP) till förmån för eget förslag.
Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning
Yrkanden
Vid regionstyrelsens arbetsutskotts beredning yrkar Roland Gustbée (M) och
Suzanne Frank (M) på återremiss av ärendet för komplettering med uppgifter
om beläggning, bemanning och framtidsplaner för folktandvård i hela
Kronoberg i förhållande till behov. Även förslag till hur en eventuell ny klinik
kan konkurrensutsättas skall redovisas. Förslaget bifalls av Sven Sunesson (C).
Robert Olesen (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Roland Gustbées (M) och Suzanne Franks (M) yrkande på återremiss, som
bifallits av Sven Sunesson (C).
- Robert Olesens bifallsyrkande till hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.
Hon ställer proposition på förslagen enligt följande:
- Avgörande av ärendet vid sammanträdet.
- Återremiss.
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Hon finner att arbetsutskottet beslutat att ärendet ska avgöras vid sammanträdet.
Hon frågar därefter om arbetsutskottet beslutar i enlighet med hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag samt ordförandeberedningens förslag och finner att
så är fallet.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Föredragande
Annika Kahlmeter, centrumchef, tandvårdscentrum




15.

Beslutsunderlag
Ny folktandvårdsklinik vid Södra stationsområdet i Växjö - beslut i RS
§70 Ny folktandvårdsklinik centralt i Växjö, södra station
Ny folktandvårdsklinik centralt i Växjö, Södra station
Kompletterande beslutsunderlag
Regelverk för medborgares tillgång till journal via
nätet 15RK582
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag
att regionstyrelsen beslutar
att regelverk för medborgares tillgång till sin journal via nätet ska gälla vid
införandet av journal via nätet i Region Kronoberg,
att regelverket följs upp och omprövas senast efter 1 år,
att tillstyrka regelverket efter följande ändring: "Journalanteckningar från
vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri ska inte vara
tillgänglig för den enskildes direktåtkomst." ändras till "Journal från rättspsykiatri
ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst" samt
att datum för tillgänglighetsgörande av e- journal bakåt i tiden ska vara 1 januari
2015.
Sammanfattning
Region Kronoberg har i budget för 2015 angett att förberedelsearbete skall göras
för att 2016 kunna erbjuda medborgarna direktåtkomst till journalinformation
via Mina vårdkontakter på 1177.se.
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Patienters direktåtkomst till sin journal har av den statliga
patientmaktsutredningen pekats ut som en viktig del för att stärka patientens
inflytande och makt i vården och flera landsting erbjuder idag medborgare detta.
Ett nationellt regelverk finns idag som anger hur enskildas direktåtkomst till sina
journaler ska ske. Detta regelverk innehåller några alternativ som är valbara för
vårdgivaren.
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till tillämpningsregler för Region
Kronoberg inför en driftstart i januari 2016. Arbetsgruppen har inte uppnått full
enighet.
Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning
Det föreliggande förslaget har beretts av hälso- och sjukvårdsnämnden bland
annat den 18 juni 2015, § 58. Nämnden beslutade då att rekommendera
regionstyrelsen besluta
att regelverk för medborgares tillgång till sin journal via nätet ska gälla vid
införandet av journal via nätet i Region Kronoberg,
att regelverket följs upp och omprövas senast efter 1 år,
att tillstyrka regelverket efter följande ändring: "Journalanteckningar från
vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri ska inte vara
tillgänglig för den enskildes direktåtkomst." ändras till "Journal från rättspsykiatri
ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst" samt
att datum för tillgänglighetsgörande av e- journal bakåt i tiden ska vara 1 januari
2015.
Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning
Yrkanden
Sven Sunesson (C) lämnar tilläggsyrkande att regeln om tillgänglighet till
journalen ska lyda:
"Journalinformation ska vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst även
utan signering."
Yrkandet bifalls av Suzanne Frank (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag
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- Sven Sunesson (C) tilläggsyrkande
Hon ställer proposition på förslagen enligt följande:
Hon frågar först om arbetsutskottet bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag och finner att så är fallet.
Hon frågar därefter om arbetsutskottet bifaller Sven Sunessons (C)
tilläggsyrkande och finner att detta avslås.






16.

Beslutsunderlag
Regelverk för journal via nätet
§58 Regelverk för medborgarens tillgång till sin journal via nätet, beslutsförslag från HSN till
RS
Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation 1.1
Yttrande från Kronobergs Läns Läkarförening
Vårdförbundets synpunkter på de valbara reglerna vid införande av journal på nätet i Region
Kronoberg1

Beslut om ersättningsetablering
Sammanfattning
Underlag delges vid regionstyrelsens behandling av ärendet.

17.

Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet
som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och
delägda bolagen under 2014 15RK1076
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet 2014,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen : AB Destination Småland, RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken
Småland AB, Smaland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg,
ALMI företagspartner Kronobergs län AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB
samt IT-plattform Småland & Öland AB under 2014 har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt
att informera regionfullmäktige om regionstyrelsens bedömning och beslut.
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Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b§§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regionfullmäktige fastställde 2015-06-17 ”Riktlinje för regionstyrelsens
uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar”. Regiondirektören ska i
enlighet med riktlinjerna årligen avge ett yttrande till regionstyrelsen där det för
varje enskilt hel- eller delägt av Region Kronoberg framgår om fastställt
kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under föregående
år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala
befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn
till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det
årliga beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel
är minst 33, 3%. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av
Region Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen : AB Destination Småland,
RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Smaland Airport AB, AB
Regionteatern Blekinge-Kronoberg, ALMI företagspartner Kronobergs län AB,
Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB
under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Expedieras till
Berörda bolag och delägare











Beslutsunderlag
Missiv - Regionstyrelsens årliga beslut om verksamheten i av Region Kronoberg hel- och delägda
bolag
Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet under
2014
Granskning av AB Destination Smålands verksamhet under år 2014
Granskning av Ryssbygymnasiet AB:s verksamhet under 2014
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under år 2014
Granskning av Smaland Airport AB:s verksamhet under år 2014
Granskning av AB Regionteatern Blekinge-Kronobergs verksamhet under år 2014
Granskning av ALMI Företagspartner Kronoberg AB:s verksamhet under år 2014
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under år 2014
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under år 2014
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18.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare på uppdrag av Region
Kronoberg 15RK594
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att fastställa ”Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg”.
Sammanfattning
Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över
vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16 §.
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen för att uppföljningen
och kontrollen av privata utförare ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1
januari 2015. Region Kronoberg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för
dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.
Regionfullmäktige ska varje mandatperiod fastställa ett program med mål och
riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet
med KL 3 kap 19 §. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse eller
nämnd.



19.

Beslutsunderlag
Missiv - Program för privata utförare
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
Sammanträdesplan för den politiska organisationen
2016 15RK1286
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan för den politiska organisationen 2016 enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning
Enligt Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige samt för nämnder och beredningar i Region Kronoberg.
Enligt förslaget sammanträder regionfullmäktige sex gånger under 2016: 2 mars,
27 april, 21-22 juni, 28 september, 26 oktober samt 30 november och håller ett
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fullmäktigeseminarium den 3 februari.
Förslag till sammanträdesplan har beretts av organisationsutskottet § 11/2015,
som tillstyrkte förslaget med rekommendationen att RSAU och RSPU när det är
möjligt ska sammanträda under samma dag.
Vid regionstyrelsens arbetsutskott påtalar personalutskottets ordförande Robert
Olesen att personalfrågorna är av sådan vikt att de bör behandlas under en egen
sammanträdesdag.
Expedieras till
Kommunerna i Kronobergs län



20.

Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2016
§ 11 Sammanträdespaln för den politiska organisationen 2016
Sammanträdesdagar 2016 150803
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Region
Kronoberg 15RK1287
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa Regionstyrelsens plan för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i
Region Kronoberg, med tillhörande bilagor Överenskommelse om fördelning av
arbetsmiljöuppgifter i Region Kronoberg och Returnering av
arbetsmiljöuppgifter i Region Kronoberg.
Sammanfattning
Enligt arbetsmiljölagen (AML) är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön
och ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts
för ohälsa eller olycksfall (10§ AFS 2001:1).
Enligt reglementet är regionstyrelsen anställningsmyndighet för samtliga
anställda i Region Kronoberg vilket innebär att styrelsen har det övergripande
arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
För att kunna uppfylla ansvaret och uppföljningen av arbetsmiljön är det
nödvändigt att arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöuppgifter till regiondirektören
som högste ansvarige tjänsteman i Region Kronoberg. Regiondirektören
ansvarar för den dagliga driften och att verksamheterna organiseras och bedrivs
enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Regiondirektören fördelar i sin tur
arbetsmiljöuppgifter vidare ut i linjeorganisationen och ser till att de som får
uppgifterna har förutsättningar att klara dessa. Syftet med fördelningen är att
arbetsmiljöuppgiften ska utföras på den chefsnivå den blir mest effektiv.
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Förslaget tydliggör hur arbetsmiljöuppgifterna fördelas och vilka roller, ansvar
och befogenheter som ges på olika chefsnivåer. Den tydliggör också vilka
skyldigheter samtliga medarbetare har att medverka för att uppnå en bra
arbetsmiljö. I förslaget anges vilka särskilda arbetsmiljöuppgifter som ska gälla
för olika chefsbefattningar och vad som sker, i form av returnering om det
saknas tillräckliga befogenheter, kompetens eller resurser för en specifik
arbetsmiljöuppgift.




21.

Beslutsunderlag
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Region Kronoberg(27935)
Regionstyrelsens plan för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Region Kronoberg
Rutin: Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Region Kronoberg (150803)
Returnering av arbetsmiljöuppgift i Region Kronoberg (reviderad 150811)
Svar på motion – Erbjud anställda i Region
Kronoberg miljöbilar! 15RK633
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att utredningen av förutsättningarna för att erbjuda anställda miljöbilar ingår i
Region Kronoberg pågående utredning av förmåner med bruttolöneavdrag.
Sammanfattning
Carina Bengtsson (C) och Sven Sunesson (C) har inkommit med en motion till
regionfullmäktige med yrkande om att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att erbjuda anställda i Region Kronoberg miljöbilar.
Motionärerna föreslår att erbjudandet ska bygga på samma princip som leasing
av hemdatorer som fanns för några år sedan. Om Region Kronoberg leasar
miljöbilar som disponeras av anställda och finansieras genom bruttolöneavdrag,
blir det ekonomiskt fördelaktigt för den anställde och kostnadsneutralt för
arbetsgivaren. Syftet med förslaget är att framstå som en attraktiv arbetsgivare
och att ge anställda en större motivation att välja miljöbilar.
I Region Kronoberg pågår en utredning av vilka förmåner regionen ska erbjuda
anställda med finansiering genom bruttolöneavdrag. Förslaget om att erbjuda
anställda miljöbilar genom löneavdrag kan ingå i denna utredning.



Beslutsunderlag
Svar på motion – Erbjud anställda i Region Kronoberg miljöbilar!
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22.

Motion om att Erbjuda miljöbilar till anställda i Region Kronoberg.
Svar på motion – Angående en förkortning av
väntetider samt en sammanslagning mellan
Vuxenpsykiatri och habilitering/utredningsenhet.
Rätt flyt i rätt tid! 15RK773
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
John Hed (SD) har i en motion yrkat att regionfulllmäktige ska uppdra åt
tjänstemännen att utreda den faktiska väntetiden för patienter på
habilitering/utredningsenheten samt hur mycket kortare väntetiderna kan bli om
de båda avdelningarna slås ihop samt återrapportera resultatet till fullmäktige.
Motionären yrkar även att fullmäktige ska uppdra till tjänstemännen att komma
med förslag på, inom vilken tidsram en flytt av habiliterings-/ och
utredningsenheten till ordinarie vuxenpsyk skulle kunna bli en verklighet samt
vilka eventuella praktiska hinder som föreligger inför en flytt och att tillsammans
och i dialog med personal på vuxenpsyk utreda vad som behöver göras i termer
av vilka investeringar och förbättringar man bör prioritera inom budgetramen
under aktuell period.




23.

Beslutsunderlag
Svar på motion angående en förkortning av väntetider samt en sammanslagning mellan
vuxenpsykiatri och habitering/utredningsenhet.
Motion angående en förkortning av väntetider samt en sammanslagning mellan Vuxenpsykiatri
och habilitering/utredningsenhet. Rätt flytt i rätt tid.
Skrivelse – Region Kronoberg behöver ta tag i
frågan om höghastighetsbanan 15RK1379
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till svar på skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland
Gustbé (M).
Sammanfattning
Susanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i skrivelse till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S) föreslagit att Region Kronoberg snarast tar fram
en konsekvensanalys av olika höghastighetsalternativ avseende dels egen trafik
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och dels regionen utveckling.
Trafikverket har fått det statliga uppdraget att ta fram fördjupat underlag
avseende nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö. I egenskap av
Regional Kollektivtrafikmyndighet och ansvarig länsplaneupprättare samarbetar
Region Kronoberg aktivt med Trafikverket och övriga intressenter.
Region Kronoberg träffade kommunerna i länet vid kommunalt forum den 27
mars 2015. Kommunerna och Region Kronoberg överenskom då att Region
Kronoberg kan stödja kommunerna i framtagande av underlag eftersom
tillgången till information varierar. I ett senare skede kan Region Kronoberg ha
en samlande funktion, bland annat för att lyfta fram den regionala nyttan av
banan oavsett sträckning och genom att lyfta frågor om exempelvis finansiering
gentemot staten.
Mot bakgrund av det överenskomna förhållningssättet har inte Region
Kronoberg för avsikt att göra en parallell utredning med Trafikverket, avseende
den samhällsekonomiska nyttan för de olika alternativa sträckorna var och en för
sig.
Ärendet kommer med anledning av skrivelsen ånyo lyftas vid nästa kommunala
forum med samtliga kommunstyrelsepresidier för att efterhöra om kommunerna
i Kronobergs län har ändrat sin ståndpunkt i frågan.
Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning
Yrkande
Roland Gustbée (M) lämna följande ändringsyrkande till besvarandet:
"Svaret ändras så att andra meningen i sista stycket på första sidan istället lyder:
Region Kronoberg kommer då i egenskap av upprättare av den regionala Länstransportplanen
att redovisa vad det innebär för den regionala kollektivtrafiken i form av resurser och statlig
finansiering."
Yrkandet bifalls av regionstyrelsens arbetsutskott.



24.

Beslutsunderlag
Skrivelse - Region Kronoberg behöver ta tag i frågan om höghastighetsbanan
Svar på skrivelse angående Höghastighetsbanan
Region Kronoberg behöver ta tag i frågan om höghastighetsbanan. Skrivelse
Skrivelse angående Folktandvården i Ryd
(Rydkampen) 15RK1208
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till svar på skrivelse från Dan Fjällström, Rydkampen.
Sammanfattning
Dan Fjällström, föreningen Rydkampen, har i skrivelse den 25 juni 2015 lämnat
synpunkter på tillgänglighet, bemanning och lokalisering när det gäller
Folktandvården i Ryd.
Region Kronoberg arbetar för en välfungerande och jämlik tandvård i hela länet.
Det har under de senaste 15 åren varit tandläkarbrist och särskilt svårt har det
varit att rekrytera tandläkare till småklinker på landsbygden. I Tingsryds
kommun har tandläkartillgången varierat över tid och för att i mesta möjliga mån
tillgodose hela kommunens tandvårdsbehov har större delen av verksamheten i
Tingsryds kommun koncentrerats till den nya kliniken i Tingsryd. Kliniken i Ryd
har dock öppet 2 dagar/vecka och det finns inga planer på nedläggning av
folktandvården i Ryd.
Eftersom lokalerna i Ryd är för stora och har höga elkostnader har Region
Kronoberg sagt upp befintligt hyreskontrakt för omförhandling. Folktandvården
behöver endast 30 % av befintlig yta. För övrigt bedöms lokalerna fullt dugliga
för ändamålet.
Det är generellt sett ett hårt patienttryck i länet och väntetiden för att få en
undersökning kan vara väsentligt längre än 1,5 år på många håll i länet.



25.

Beslutsunderlag
Skrivelse angående Folktandvården i Ryd (Rydkampen)
Folktandvården i Ryd
Folktandvården i Ryd, skrivelse till Regionfullmäktige
Remissyttrande - ny Säkerhetsskyddslag (SOU
2015:25) 15RK917
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
justitiedepartementet.
Sammanfattning
På uppdrag av regeringen har förslag till ny säkerhetsskyddslag tagits fram som
ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet. Region Kronoberg
anser att dessa krav till stor del är tydliga och konkreta med följande undantag:
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- Behov finns att tydliggöra hur hälso- och sjukvården ska tillämpa
säkerhetsskyddslagen. Idag är detta svårt att bedöma hur den ska tillämpas och i
den nya lagen är detta fortfarande otydligt.
- Viktigt att precisera vad som ska vara skyddsklassad verksamhet.
- Tillsyn och stöd för säkerhetsskyddet stannar kvar hos säkerhetspolisen och
flyttas inte över till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En viktig
aspekt är att säkerhetspolisen finns i geografisk närhet på regional nivå. De har
också tillgång till regionala hotbilder som är mycket viktiga i det vardagliga
arbetet men också då det gäller hot om eller allvarliga händelser. Hotbilderna
ligger till grund för vilka åtgärder som ska vidtas i respektive organisation.
- Stannar ansvaret för säkerhetsskyddet kvar hos säkerhetspolisens måste stöd i
form av utbildning förbättras och utökas så att det blir en kontinuitet.




26.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag ny säkerhetsskydslag
Remiss ny säkerhetsskydslag
Följebrev. Remiss av betänkandet SOU 2015:25, En ny Säkerhetslag.
Remisutgåva SOU 2015:25, En ny Säkerhetsskyddslag
Remissyttrande – Förslag till Alvesta kommuns
energi- och klimatstrategi 15RK972
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Alvesta kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Alvesta kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Energi- och klimatstrategin utgör även kommunens energiplan enligt Lagen om
kommunal energiplanering och åtgärdsplan för Borgmästaravtalet. Strategin är
indelad i två delar. En del som avser kommunens ansvarsområde och en del som
avser kommunen som geografiskt område. Åtgärderna i handlingsplanen syftar
till att nå kommunens mål, men även till att nå de nationella och regionala målen.
Det övergripande målet för energi- och klimatstrategin är att den direkta
användningen av fossila bränslen i kommunen senast år 2030 i princip ska ha
upphört.
Beslutsunderlag
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27.

Missiv Alvesta kommun klimat och miljöstratgei
Remiss av förslag till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi
Remiss av förslag till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi.
Förslag till Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun
Energi- och klimatstrategi för Alvesta kommun
Remissyttrande – Åtgärdsprogram för hållbar
konsumtion 15RK1068
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronoberg svar till
Länsstyrelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Länsstyrelsen har fastställt regionala miljömål för perioden 2014-2020.
Länsstyrelsen har därefter, i samarbetet med flera aktörer, tagit fram ett förslag
till åtgärdsprogram för att nå miljömålen inom temat Hållbar konsumtion.
Åtgärderna har tagits fram i en workshop med tema hållbar konsumtion där flera
aktörer i länet deltagit bl.a. Region Kronoberg. För att få förankring och ge
åtgärderna tyngd kommer regionala aktörer, efter det att åtgärdsprogrammet
fastställts, erbjudas att teckna avsiktsförklaringar. Länsstyrelsen kommer att följa
upp åtgärder, och om det behövs revidera programmet.
Synpunkter
Länsstyrelsen önskar synpunkter av remissinstanser på följande:
1. Är det några ytterligare åtgärder som bör lyftas fram?
2. Är åtgärderna relevanta för er verksamhet?
3. Avser ni medverka till att genomföra åtgärden?
Region Kronoberg förslås vara huvudaktör inom följande åtgärder:
- Informationsinsatser mot allmänheten för att lyfta miljö- och hälsoaspekter av
mat (nr 8)
- Samverka med näringsliv (producenter, restauranger, butiker) och offentliga
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kök för att öka användningen av ekologiska matvaror (nr 9)
- Informera om samåkning (nr 12)
- Främja kollektivt resande (nr 13)
- Insamlingssystem för återanvändning/återvinning av textilier (nr 20)
- Etablera hållbarhetskontor (nr 23)
- Informationskampanj mot allmänheten för att minska avfall (nr 25)
- Genomföra satsningar inom tjänste/turismsektorn ex. kartläggning (nr 27)
Region Kronoberg avser att vara huvudaktör för åtgärd nr 13 eftersom det ligger
inom ramen för kärnverksamheten. För åtgärd nr 8 avser Region Kronoberg att
medverka som medaktör då informationsinsatserna är riktade mot allmänheten.
Inom åtgärd nr 9 och 12 pågår det utredningar och Region Kronoberg har inte
möjlighet att ta på sig rollen som huvudaktör förrän dessa är färdiga. För
åtgärderna nr 20, 23 och 25 har Region Kronoberg inte något uppdrag i
dagsläget. Angående åtgärd nr 27 så ingår det i Destination Smålands uppdrag att
utveckla turismnäringen och det finns en strategi för besöksnäringen 2013-2020
som tagits fram i samarbete mellan Destination Småland, Regionförbundet
Södra Småland samt länets kommuner och näringsliv.
Som medaktör anges Region Kronoberg inom följande åtgärder (se excelfil):
- Minska farliga kemikalier i egna verksamheter och i barns omgivning (1, 2, 3, 4,
5)
- Öka ekologisk mat i offentliga kök och vid bokning av konferenser (6, 7)
- Stödja lokal matproduktion (10)
- Stimulera hållbart resande (11)
- Upphandling av textilier samt strategi för hållbar upphandling (15, 24)
- Utbildning- och rådgivning inom hållbarhet (21, 22)
- Underlätta för cirkulär ekonomi (26)
Region Kronoberg kommer att delta som medaktör i flera av dessa åtgärder. För
vissa åtgärder finns det i dagsläget inget uppdrag för Region Kronoberg eller så
finns inga sådana projekt planerade och förankrade i verksamheten.
Region Kronoberg anser att förslaget till åtgärdsprogram är omfattande och
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ambitiöst, men att en del åtgärder behöver beredas ytterligare eller konkretiseras.
Region Kronoberg hade gärna sett att remissen föregicks av en dialog med de
verksamheter som är utpekade som huvudaktörer.
Regionstyrelsens arbetsutskott
Yrkande
Michael Öberg (MP) lämnar följande tilläggsyrkande till yttrandet:
"Region Kronoberg kommer att ta fram ett klimat- och miljöprogram samt
handlingsplaner under 2015/2016, där föreslagna åtgärder för hållbar
konsumtion kan utgöra bra verktyg i arbetet."
Yrkandet bifalls av Sven Sunesson (C).
Tilläggsyrkandet tillstyrks av arbetsutskottet.





28.

Beslutsunderlag
Missiv remiss hållbar konsumtion
Remissyttrande
Åtgärdslista för remissvar (scannad pdf)
Remiss. Förslag till kompletterande tema till Åtgärdsprogram: Hållbar Konsumtion som är en
komplettering till Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 2014-2020. Svar senast
2015-09-30.
Remissyttrande – Förslag till nya föreskrifter för väg
120, Kronoberg. TRV 2015/14380 15RK1257
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Trafikverket
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har tagit del av förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg
120. Region Kronoberg har inget att erinra mot förslaget. Remisstiden är satt till
den 2 september 2015.



Beslutsunderlag
RS Missiv Förslag till nya föreskrifter för väg 120
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29.

Svar till TrV Förslag till nya föreskrifter för väg 120
Remiss. Förslag till nya föreskrifter för väg 120, Kronobergs län.
Remissyttrande – Konsekvensutredning i fråga om
lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på
ny del av väg 120 i Älmhult Länsstyrelsen 258 –
3451-2015 15RK1430
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg har tagit del av konsekvensutredning och förslag till lokal
trafikföreskrift på ny del av väg 120 i Älmhult. Region Kronoberg har inget att
erinra mot förslaget. Remisstiden är satt till den 18 september 2015.





30.

Beslutsunderlag
Missiv remissyttrande Väg 120
Svar till Länsstyrelsen Förslag till LTF för väg 120
Konsekvensutredning i fråga om lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på ny del av väg
120 i Älmhult.
Avsiktsförklaring avseende Region Kronobergs
deltagande i integrerat EU-projekt för klimatåtgärder
15RK1436
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna avsiktsförklaringen för projekt för klimatåtgärder inom ramen för
LIFE-programmet.
Sammanfattning
Länsstyrelsen avser att tillsammans med Kronobergs kommuner, företag och
regionala aktörer söka ett Life-projekt från EU med fokus på
klimatanpassningsåtgärder samt åtgärder för utsläppsminskningar.
Region Kronoberg har getts möjlighet att delta i denna ansökan. Projektets syfte
är att ta ett helhetsgrepp om klimatfrågan och att få medel till att genomföra
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konkreta åtgärder samt att få en stor samlad påverkan både på utsläpp och
anpassning.
Integrerade Life-projekt ska vara storskaliga och utgå ifrån en regional eller
nationell plan eller strategi, för Kronobergs del de regionala åtgärdsplanerna för
klimatanpassning och åtgärdsplanen för miljömålen för tema klimat och energi.
Lifeprojektet kan bidra med cirka 50 - 100 miljoner kronor till klimatåtgärder
och göra Kronoberg till ett pilotlän i Sverige och EU för både klimatanpassning
och utsläppsminskningar. Life IP-projektet är även tänkt som ett paraply för att
mobilisera annan finansiering från EU och nationellt.
Ansökan sker i två steg där det första steget är ett kortare koncept där man
beskriver projektet. De bästa projekten väljs sedan ut och får göra en fullständig
ansökan i april 2016. Projekttiden, för beviljade projekt inom LIFE IP, är 2017 –
2022.
För att delta i ansökan behöver Region Kronoberg lämna en avsiktsförklaring
samt en åtgärdssammanställning över åtgärder som Region Kronoberg kan tänka
sig genomföra inom ramen för projektet.
Utifrån bl.a. den regionala utvecklingsstrategin, förslaget till
trafikförsörjningsprogram och miljöprogrammet har en lista med möjliga
åtgärder tagits fram internt på Region Kronoberg. Åtgärdsförslagen är i detta
skede endast ett första inriktningsförslag och uppskattade kostnader för
åtgärderna är endast en grov uppskattning. Om ansökan går vidare till
ansökningsomgång två, finns utrymme för att bearbeta förslagen vidare.
Åtgärdsförslag ger endast en inriktning för de åtgärder som kan vara aktuella och
förbinder inte Region Kronoberg att genomföra dessa.
Utifrån de åtgärdsförslag som lämnas in från kommuner, företag och regionala
aktörer, prioriterar Länsstyrelsen vilka åtgärdsförslag som tas vidare i ansökan.



31.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring LIFE-projektet
Sammanfattning LIFE IP
Åtgärdslista Region Kronoberg
Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av
resurscentrum för media i Kronoberg 15RK855
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till Region Kronobergs deltagande i projektet för utveckling
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av Community Media i Kronobergs län under förutsättning att kostnaden inte
överstiger 400 000 kronor per år under tre år, sammanlagt 1 200 000 kronor,
samt att projektets övriga finansiering är garanterad.
Sammanfattning
Öppna Kanalen Växjö har ansökt om 7 000 000 kronor för ett treårigt projekt
för utveckling av Community Media i Kronobergs län.
Av de sökta medlen föreslås 3 710 000 kronor komma från den offentliga
sektorn i Kronobergs län och övriga medel sökas från Europeiska socialfonden
(ESF). Öppna Kanalen Växjö föreslår att kostnaden fördelas på Region
Kronoberg och länets kommuner baserat på invånarantal och eventuell
omfattning av deltagande i projektet. För Region Kronoberg uppgår de sökta
medlen till sammanlagt 1 200 000 kronor fördelat på tre år.
Regionstyrelsen behandlade ansökan § 117/2015 och beslutade då
att ställa sig positiv till deltagande i projektet, att fram en lokal/regional
plattform för demokratiutveckling, under förutsättning att en majoritet av länets
kommuner också förklarar sig villiga att deltaga.
Därefter har följande ställningstaganden inkommit från länets kommuner:
- Växjö kommun stödjer projektet med sammanlagt 1 044 000 kronor under tre
år, under förutsättning att Region Kronoberg och övriga kommunerna stödjer
projektet enligt den ekonomiska kalkylen i ansökan. (KS 268/2015)
- Alvesta kommun har ställt sig positiv till projektansökan, under förutsättning
att kostnaden inte överstiger den föreslagna finansieringen på 87 000 kr per år
under tre år, totalt 261 000 kr. (KS § 73/2015)
- Lessebo (KS § 108/2015), Markaryds (KSAU § 105/2015) och Tingsryds (KS §
181/2015) kommuner har avslagit ansökan.
- Uppvidinge kommun avvaktar ytterligare information från Region Kronoberg.
(KSAU § 53/2015)


32.

Beslutsunderlag
Projektansökan om resurscentrum för media i Kronoberg
Ansökan om stöd till regional resurscentra för media i Kronoberg
Uppdrag till regionstyrelsens folkhälsoberedning
15RK1168
Förslag till beslut

Utskriftsdatum: 2015-09-10

33

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-09-10

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att ge folkhälsoberedningen i uppdrag att utreda hur Region Kronoberg genom
avsatta resurser kan verka för att sänka alkoholkonsumtionen bland studenter
och öka medvetenheten om sunda umgängesalternativ.
Sammanfattning
Landstinget Kronoberg har sedan 2005 varit medlemmar i Mötesplats Campus
Ideell förening. Föreningen ska bland annat arbeta för att främja hälsosammare
umgängesmöjligheter bland studenter samt verka för campusområdets sociala
och kulturella utveckling. Region Kronobergs har lämnat ett årligt driftbidrag om
50 000 kronor. Region Kronoberg har begärt utträde ur föreningen från 201601-01 eftersom bedömningen är att bidraget i för liten utsträckning är knuten till
syftet att främja hälsosamma umgängesformer med intressanta och meningsfulla
arrangemang i en drogfri miljö.
Region Kronoberg har ett fortsatt stort intresse att verka för att sänka
alkoholkonsumtionen bland studenter och öka medvetenheten om sunda
umgängesalternativ. Regionstyrelsens folkhälsoberedning föreslås få i uppdrag
att utreda hur Region Kronoberg kan verka för att avsatta resurser på bästa sätt
kan användas för detta arbete.


33.

Beslutsunderlag
Uppdrag till regionstyrelsens folkhälsoberedning
Begäran om utträde ur Mötesplats Campus Ideell Förening
Nominering av ledamöter till politikerforum - Forum
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
15RK11
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att nominera Robert Olesen (S) och Suzanne Frank (M) som ledamöter till
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, med Olof Björkmarker
(S) respektive Carina Bengtsson (C) som ersättare samt
att nomineringen avser perioden 2015 till och med 2018.
Sammanfattning
Regeringen inrättade i juni 2015 Forum för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft för perioden 2015-2020. Forumet ska vara en mötesplats för
dialog och samverkan mellan regeringen samt regionala aktörer, statliga
myndigheter och vid behov även andra berörda aktörer och organisationer.
Arbetet samordnas av ett kansli som arbetar inom Tillväxtverket.
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Tillväxtverket mottar nu nomineringar till politikerforum för hösten 2015 samt
framtida möten.


34.

Beslutsunderlag
Nominering av ledamöter till politikerforum - Forum för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft
Information om projekt Bästa möjliga missbruksoch beroendevård i Kronobergs län 15RK1385
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet



35.

Beslutsunderlag
Rapport - Bästa möjliga missbruks- och beroendevård i Kronobergs län, samt begäran om
ställningstagande/beslut (senast 2015-10-31).
Anmälningsärenden 2015-09-16 15RK147
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls innevarande månad till regionstyrelsen för
kännedom. Handlingar till ärendena redovisas i särskild bilaga.
1. Protokoll från Södra Regionvårdsnämnden 2015-05-20.
2. Protokollsutdrag 2015-05-20 - § 19 Södra Regionvårdsnämndens
verksamhetsrapport, årsredovisning och granskningsrapport för år 2014.
3. Protokollsutdrag 2015-05-20 § 21 Revisorer för Södra Regionvårdsnämndens
verksamhet 2015-2018.
4. Verksamhetsberättelse 2014 för Södra Regionvårdsnämnden.
5. Granskningsrapport 2014 för Södra Regionvårdsnämnden.
6. Granskning av årsbokslut 2014 för Södra Regionvårdsnämnden.
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7. Protokoll från föreningsstämma för Energikontor Sydost 2015-04-10.
8. Protokoll från bolagsstämma för RyssbyGymnasiet AB 2015-03-31.
9. Protokoll från styrelsemöte i Kulturparken Småland 2015-06-09.
10. Verksamhetsberättelse 2014 för Kulturparken Småland.
11. Visionsarbete och verksamhetsplan 2015-2018 för Kulturparken Småland.
12. Förbundsavgift år 2016 till Sveriges Kommuner och Landsting.
13. Ersättning till ledamöter i strukturfondspartnerskapen för de regionala
strukturfondsprogrammen och det nationella socialfondsprogrammet 2014-2020
(Näringsdepartementet).
14. Information till regionstyrelsen om Energikontor Sydost del 1.
15. Information till regionstyrelsen om Energikontor Sydost del 2.
16. Cirkulär 15:17 – Tillämpning av konverteringsregeln i 5 § andra stycket från
anställningsskyddslagen m.m. (SKL-Pacta).
17. Cirkulär 15:17 – Tillämpning av konverteringsregeln i 5 § andra stycket från
anställningsskyddslagen m.m.– bilaga (SKL-Pacta).
18. Protokoll från styrelsesammanträde 2015-06-15 (Smaland Airport AB)
19. Protokoll från styrelsesammanträde 2015-05-26 (RyssbyGymnasiet AB)

36.

Redovisning av delegationsbeslut
Ärendet i korthet
Regionstyrelsen har överlämnat beslutsrätten i vissa ärenden till regionstyrelsens
ordförande eller 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen samt
att notera informationen till protokollet.
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Delegeringsbeslut
 15RK535-3 Delegationsbeslut för verksamhetschefen FoU nr 3/2015. Fördelning av
medel till FoU-projekt och förbättringsarbeten samt för Temaområden våren 2015.


15RK247-3 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 3. Ansökan om projektmedel från
Linnéuniversitetet ang. projektet "Förstudie SMÅLEA - en småländsk
ledarskapsarena"



15RK247-4 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 4. Ansökan om investeringsstöd
till kommersiell service från HB Grimslövs Livsmedel



15RK249-21 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 22/2015. Tilldelningsbeslut.
Psykoterapeutiska tjänster för Region Kronoberg.



15RK269-8 Personaldirektörsbeslut nr 8/2015. Stadigvarande förflyttning enligt AB
§ 6, av medicinsk sekreterare till annan tjänst inom Region Kronoberg



15RK247-5 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 5. Tillsättning av vikarieande
regiondirektör 2015-05-19-2015-05-22.



15RK249-23 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 24/2015. Tilldelningsbeslut.
Centrala venkateter set, tilläggsupphandling



15RK269-9 Personaldirektörsbeslut nr 9/2015. Överenskommelse om villkor under
uppsägningstid, i samband med uppsägning av anställning i Region Kronoberg



15RK249-24 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 25/2015. Tilldelningsbeslut.
Sprutor LuerLoc, tilläggsupphandling



15RK249-25 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 26/2015. Tilldelningsbeslut.
Bemanningstjänster hyrläkare



15RK247-6 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 6. Fördelning av bidrag för år
2015 till politiska ungdomsorganisationer enligt delegation.



15RK501-11 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 11/2015. RS 2.9.1
Yttranden över kommunala detaljplaner.



15RK501-12 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 12/2015. RS 2.9.1
Yttranden över kommunala detaljplaner.



15RK501-13 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 13/2015. RS 2.9.1
Yttranden över kommunala detaljplaner.



15RK249-26 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 30/2015. Tilldelningsbeslut.
Öroninsatser
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15RK1066-1 Förhandlingschefsbeslut nr 1/2015. Överenskommelse om upphörande
av anställning, på medarbetares egen begäran



15RK249-27 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 27/2015. Tilldelningsbeslut.
Bemanningstjänst sjuksköterskor Region Kronoberg



15RK249-28 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 28/2015. Tilldelningsbeslut.
Dental förbrukning rengörings- och desinfektionsmedel och hygien



15RK249-29 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 29/2015. Tilldelningsbeslut.
Bevakningstjänster



15RK249-30 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 31/2015. Tilldelningsbeslut.
Clips för clipstänger



15RK249-31 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 32/2015. Tilldelningsbeslut.
Narkos/ventilatorslang samt fuktvärmeväxlare, tilläggsupphandling



15RK570-5 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 5/2015, Transaktioner i
Pensionsportföljen



15RK570-6 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 6/2015, Transaktioner i
Överlikviditetsportföljen



15RK570-7 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 7/2015, Transaktioner i
Pensionsportföljen



15RK905-3 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 3/2015: Ombud till
bolagsstämma för IT-plattform Småland & Öarna 2015-02-20.



15RK905-5 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 5/2015: Ombud till
årsstämma för AB Destination Småland 2015-04-23.



15RK905-4 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 4/2015: Instruktion
till ombud till bolagsstämma för IT-plattform Småland & Öarna AB 2015-02-20.



15RK905-6 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 6/2015: Instruktion
till ombud till årsstämma för AB Destination Småland 2015



15RK905-7 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 7/2015: Ombud till
årsstämma för SKL Kommentus AB 2015-04-22.



15RK905-8 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 8/2015: Instruktion
till ombud till årsstämma för SKL Kommuntus AB 2015-04-22.
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15RK247-7 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 7. Tillsättning av vikarierande
regiondirektör 2015-07-06--2015-07-26, 2015-08-10--11 och 2015-08-14.



15RK247-8 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 8. Utser upphandlingschefens
ersättare avseende rätt att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal i upphandlingar
2015-07-20--2015-08-14.



15RK501-15 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 15/2015. RS 2.9.1
Yttranden över kommunala detaljplaner



15RK501-16 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 16/2015. RS 2.9.1
Yttranden över kommunala detaljplaner



15RK570-8 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 8/2015, Transaktioner i
Överlikviditetsportföljen



15RK1062-1 Redovisningschefens delegationsbeslut nr 1/2015: Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten.



15RK1062-2 Redovisningschefens delegationsbeslut nr 2/2015: Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten.



15RK249-33 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 33/2015. Tilldelningsbeslut.
Upphandling: Trend Antivirusprogramvara



15RK1062-3 Redovisningschefens delegationsbeslut nr 3/2015: Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten.



15RK905-10 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 10/2015:
Instruktion till ombud till föreningsstämma Föreningen Reaktor Sydost 2015-03-20.



15RK905-11 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 11/2015: Ombud
till årsstämma i Inera AB 2015-04-15.



15RK905-12 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 12/2015: Ombud
till årsstämma i Företagsfabriken AB 2015-05-07.



15RK905-13 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 13/2015:
Instruktion till ombud till årsstämma i Företagsfabriken AB 2015-05-07.



15RK269-10 Personaldirektörsbeslut nr 10/2015. Begäran från Vårdförbundet om
återbetalningskrav för medarbetare.



15RK905-15 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 15/2015:
Instruktion till ombud till bolagsstämma Regionteatern Blekinge-Kronoberg 2015-0410.

Utskriftsdatum: 2015-09-10

39

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-09-10



15RK905-16 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 16/2015: Ombud
till bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB 2015-03-31.



15RK905-17 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 17/2015:
Instruktioner till ombud till bolagsstämma i RyssbuGymnasiet AB 2015-03-31.



15RK905-19 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 19/2015:
Instruktioner till ombud till bolagsstämma i Smaland Airport AB 2015-04-20.



15RK905-21 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 21/2015:
Instruktioner till ombud till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2015-04-27.



15RK905-22 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 22/2015: Ombud
till föreningsstämma Energikontor Sydost 2015-04-10.



15RK905-23 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 23/2015:
Instruktion till ombud till föreningsstämma Energikontor Sydost 2015-04-10.



15RK905-24 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 24/2015: Ombud
till årsmöte för Kronobergsarkivet 2015-04-21.



15RK905-25 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 25/2015: Ombud
till föreningsstämma Miljöresurs Linné 2015-04-16.



15RK905-26 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 26/2015: Ombud
till Region Kronoberg vid årsmöte i Ideell förening för bildande av sydsvensk region
2015-04-17.



15RK905-27 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 27/2015: Ombud
vid bolagsstämma i LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) 2015-05-20.



15RK905-28 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 28/2015:
Instruktion till ombud vid bolagsstämma i LÖF (Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag) 2015-05-20.



15RK905-29 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 29/2015: Ombud
för Region Kronoberg vid bolagsstämma i Kulturparken Småland 2015-04-24.



15RK905-30 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 30/2015:
Instruktion till ombud vid bolagsstämma i Kulturparken Småland 2015-04-24.



15RK905-31 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 31/2015: Ombud
vid bolagsstämma för Öresundståg AB 2015-05-08.



15RK905-32 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 32/2015:
Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Öresundståg AB 2015-05-08.
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15RK905-33 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 33/2015: Ombud
till bolagsstämma i Sideum Innovation AB 2015-05-13.



15RK905-34 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 34/2015:
Instruktion till ombud vid bolagsstämma i Sideum Innovation AB 2015-05-13.



15RK905-35 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 35/2015: Ombud
till årsstämma i Företagsfabriken AB 2015-05-07.



15RK905-36 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 36/2015:
Instruktion till ombud vid årsstämma i Företagsfabriken AB 2015-05-07.



15RK501-14 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 14/2015. RS 2.9.1
Yttranden över kommunala detaljplaner



15RK570-9 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 9/2015, Transaktioner i
Överlikviditetsportföljen



15RK570-10 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 10/2015, Mottagande av
delgivning från kronofogdemyndigheten.



15RK570-11 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 11/2015, Mottagande av
delgivning från kronofogdemyndigheten.



15RK570-12 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 12/2015, Mottagande av
delgivning från kronofogdemyndigheten.



15RK570-13 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 13/2015, Mottagande av
delgivning från kronofogdemyndigheten.



15RK269-5 Personaldirektörsbeslut nr 5/2015. Beslut om överenskommelse om
anställnings upphörande.



15RK269-11 Personaldirektörsbeslut nr 11/2015. Överenskommelse om avslutad
anställning



15RK570-14 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 14/2015, Mottagande av
delgivning från kronofogdemyndigheten.



15RK432-10 Regionjuristens delegationsbeslut nr 10/2015: Utlämnande av allmän
handling.



15RK432-11 Regionjuristens delegationsbeslut nr 11/2015: Utlämnande av allmän
handling.
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15RK501-17 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 17/2015. RS 2.9.1
Yttranden över kommunala detaljplaner



15RK501-18 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 18/2015. RS 2.9.1
Yttranden över kommunala detaljplaner



15RK501-19 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 19/2015. RS 2.9.1
Yttranden över kommunala detaljplaner

Information om Region Kronobergs internationella
arbete, klockan 13.30-15.00
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Sara Nilsson, Therese Magnusson, Agata Ulhorn, regional utveckling, och GunBritt Ivansson.

38.

Nominering av representanter till referensgrupp för
ny regionindelning (SKL) 15RK11
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Anna Fransson, Michael Öberg och Suzanne Frank till kontaktpersoner
för Region Kronoberg i referensgruppen för ny regional indelning.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inbjudit styrelserna för landsting
och regioner att utse kontaktpersoner för det kommande arbetet med en ny
regional indelning.
Indelningskommittén, som har fått uppdraget att föreslå en ny läns- och
landstingsindelning, har framfört önskemål om att SKL bildar en referensgrupp
med tre kontaktpersoner från varje landsting och region.
SKL:s arbetsutskott inbjudit samtliga landsting/regioner att utse tre ledande
politiska företrädare till länsvisa kontaktpersoner under arbetet. Dessa bör ta ett
särskilt ansvar för att samordna diskussionerna i länet och företräda länet vid
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nationella överläggningar och i direkta kontakter med kommittén. De personer
som utses bör representera majoritet och opposition, men SKL understryker
vikten av att även länets kommuner är representerade, i förekommande fall
genom regionförbund eller kommunförbund.
SKL föreslår även att respektive län bildar en arbetsgrupp för att möjliggöra en
bredare representation både för partier och kommuner.
SKL:s arbetsutskott kommer - tillsammans med indelningskommittén – att bjuda
in
kontaktpersonerna till en första gemensam diskussion den 21 oktober 2015.
Information
om tid, lokal och program meddelas senare.
Indelningskommittén ska lämna sitt slutbetänkande 31 augusti 2017 och
förslagen träda i kraft senast i januari 2023.



Beslutsunderlag
Inbjudan att utse kontaktpersoner inför arbetet med ny regional indelning 21 oktober 2015
150902 Kontaktpersoner inbj för ny regional indelning

39.

Övriga informationsärenden

40.

Övriga beslutsärenden
Sammanfattning
- Förslag till ändring av mötesdag för RS november.
För att underlätta utskick till regionfullmäktige i november föreslås
regionstyrelsens sammanträde den 17 november flyttas till den 16 november.
Förslaget är under förutsättningen att regionstyrelsen är enigt om flytten.
Regionstyrelsens arbetsutskott har tillstyrkt att fråga regionstyrelsen om ändring
av mötesdatumet.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1008
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-07-03

Regionstyrelsen

Delårsrapport april 2015 Region Kronoberg

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapport april 2015 för Region Kronoberg

Sammanfattning
Region Kronoberg har under perioden januari-april 2015 utfört en mycket god
vård till medborgarna inom Kronobergs län. Under våren har det varit ett stort
tryck på hälso- och sjukvården, dels beroende på att årets influensavaccin gett
väldigt dålig effekt och lett till hög patienttillströmning, och dels på grund av en
hög korttidsfrånvaro för den egna personalen med bemanningsproblem som
följd.
Produktionsstatistiken visar en generell ökning inom primärvård och somatisk
korttidsvård med undantag av sjukvårdande behandling/besök annan vårdgivare.
Akuta besök och vårdagar ökar med cirka 10 procent jämfört med samma period
2014. Tillgängligheten till vården har varit fortsatt god. Förtroendet för hälso- och
sjukvården i offentlig regi är fortsatt högt, men har minskat något jämfört med
förra året (69 procent 2015 och 71 procent 2014).
Tillgängligheten till länets kollektivtrafik är fortsatt hög. Nöjd kundindex för
buss/tåg har under årets första månader ökat till 74 procent (66 procent helåret
2014) och ligger för Serviceresors del oförändrat på 84 procent. Tågtrafiken har i
stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del förseningar på grund av
signalfel, nedrivna kontaktledningar och andra infrastrukturella problem. Dessa
behöver inte nödvändigtvis inträffa i regionen, utan även fel som uppstår i
angränsande län påverkar Kronoberg.
Resultatet per april är +47 miljoner kronor för Region Kronoberg och kan i
huvudsak hänföras till en bättre finansiering och högre intäkter än budgeterat.
Den kraftiga ökningen av intäkterna förklaras av de 30 miljoner kronor som
bokats upp från AFA för 2004 års försäkringspremier samt specialdestinerade
statsbidrag för bland annat rehabgarantin. Resultatet för januari – april visar dock
ett fortsatt budgetöverskridande för bemanningskostnader inom hälso- och
sjukvården och främst för hyrpersonal till följd av bemanningsläget.
En prognos för helåret är +90 miljoner kronor och är 9 miljoner kronor bättre än
årets budget. Hälso- och sjukvårdens prognos för helåret är dock -93 miljoner
kronor, vilket är 23 miljoner kronor sämre än träffad överenskommelse (justerad
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45

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1008
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-07-03

för bedömt underskott inom vårdval hud). Hälso- och sjukvårdsdirektören har
fått i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram en åtgärdsplan för att
hålla överenskommet underskott för 2015. Trafiknämnden redovisar en prognos
för helåret med +2,5 miljoner kronor. Övriga nämnders prognoser är i linje med
respektive budget.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Jens Karlsson
Ekonomidirektör

Delårsrapport april 2015 Region Kronoberg
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1

Region Kronoberg bildades 1 januari 2015 då Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland gick samman i en ny
gemensam organisation. Den politiska viljan bakom beslutet är att
skapa ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där hållbar regional utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov. Region Kronoberg har ansvar för hälso- och sjukvård,
folkhälsa, kultur, kollektivtrafk och områden som handlar om
regional utveckling och tillväxt.
Bildandet av Region Kronoberg har inneburit att f.d. landstingets
och regionförbundets budgetar för 2015 har lagts samman i en
sammanläggningsbudget. Under 2015 arbetar verksamheterna
utifrån beslutad verksamhetsplan för f.d. landstinget samt efter
regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens, trafknämndens,
regionala utvecklingsnämndens och kulturnämndens uppföljningsplaner. Nämnderna har inkommit med delårsrapport för
respektive verksamhet. Föreliggande delårsrapport förhåller sig till
koncernövergripande nivå och avrapporterar med utgångspunkt i
regionstyrelsens uppföljningsplan.

LÅNGSIKTIGA MÅL 2017
Region Kronobergs uppdrag är att skapa ett tydligt
och strakt regionalt ledarskap, där hållbar regional
utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta
människors behov. Med utgångspunkt i vårt uppdrag
har långsiktiga mål formulerats.
Region Kronobergs långsiktiga mål 2017 är:
• Stort förtroende för hälso- och sjukvården
• Regional kollektivtrafk med hög kvalitet.
• Ökad kundnöjdhet för regional kollektivtrafk.
• Kronobergarna väljer vård i Kronobergs län.
• Attraktiv arbetsgivare.
• Delaktiga medarbetare.
• Hälso- och sjukvård med hög kvalitet
• Ekonomi i balans.
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SAMMANFATTNING
Region Kronoberg har under perioden januari
till april utfört en mycket god vård till medborgarna inom Kronobergs län. Under våren har det
varit ett stort tryck på hälso- och sjukvården,
dels beroende på att årets infuensavaccin gett
väldigt dålig effekt och lett till hög patienttillströmning, och dels på grund av en hög
korttidsfrånvaro för den egna personalen med
bemanningsproblem som följd. Produktionsstatistiken visar en generell ökning inom primärvård och somatisk korttidsvård med undantag
av sjukvårdande behandling/besök annan
vårdgivare. Akuta besök och vårdagar ökar med
ca 10 % jämfört samma period 2014. Tillgängligheten till vården har varit fortsatt god.
Förtroendet för hälso- och sjukvården i offentlig regi är fortsatt högt, men har minskat något
jämfört med förra året.(69 % 2014 och 71 %
2013).
Tillgängligheten till länets kollektivtrafk är
fortsatt hög. Nöjd kundindex för buss/tåg har
under årets första månader ökat till 74 % (66 %
helåret 2014) och ligger för Serviceresors del
oförändrat på 84 %. Tågtrafken har i stort
fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel
del förseningar på grund av signalfel, nerrivna
kontaktledningar och andra infrastrukturella

4

problem. Dessa behöver inte nödvändigtvis
inträffa i regionen, utan även fel som uppstår i
angränsande län påverkar Kronoberg.
Resultatet per april är plus 47 mnkr för Region
Kronoberg och kan i huvudsak hänföras till en
bättre fnansiering och högre intäkter än budgeterat. Den kraftiga ökningen av intäkterna förklaras av de 30 mnkr som bokats upp från AFA
för 2004 års försäkringspremier samt specialdestinerade statsbidrag för bl.a. rehabgarantin.
Resultatet för januari – april visar dock ett fortsatt budgetöverskridande för bemanningskostnader inom hälso- och sjukvården och främst
för hyrpersonal till följd av bemanningsläget.
En prognos för helåret är plus 90 mnkr och är 9
mnkr bättre än årets budget. Hälso- och sjukvårdens prognos för helåret är dock -93 mnkr,
vilket är 23 mnkr sämre än träffad överenskommelse (justerad för bedömt underskott inom
vårdval hud). Hälso- och sjukvårdsdirektören
har fått i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram en åtgärdsplan för att hålla överenskommet underskott för 2015. Trafknämnden redovisar en prognos för helåret med + 2,5
mnkr. Övriga nämnders prognoser är i linje med
respektive budget.
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SAMMANFATTNING AV VÅRA MÅL
INVÅNARE
Styrtal

Dec 2014

Nuläge april 2015

Målvärde 2015

Förtroende för vår
hälso- och sjukvård1

71 % (2013)

69 % (2014)

>72 %

>78 %

NKI (buss och tåg)

66 %

73,8 %

67 %

69 %

NKI (Serviceresor)

84 %

84 %

85 %

Fritt vårdsökande

6 600

6 280

Minska 10 %

Dec 2014

Nuläge april 2015

Målvärde 2015

2

Långsiktigt mål 2017

85 %
3

Minska 10% 4

MEDARBETARE
Styrtal
Vakanser

Långsiktigt mål 2017

114

132,7

35

Fåtal vakanta tjänster

Sjukfrånvaro

4,4 %

5,7 %

4,2 %

4,1 %

Delaktighet enligt
medarbetarenkät

73,2%

73,2 %

75 %

80 %

Nuläge april 2015

Målvärde 2015

Långsiktigt mål 2017

-

Plats 2 eller bättre

Plats 2 eller bättre

5

VERKSAMHETSUTVECKLING
Styrtal

Dec 2014

Öppna jämförelser
– totalindex
medicinska indikatorer,
tillgänglighet,
patienterfarenhet

Plats 6 i Sverige
(2014)

Kollektivtrafikens
marknadsandel

11,3%

15 %

11,4%

11,7%

Sammanhållet
ledningssystem
för samtliga
verksamheter

-

Bereds

Implementering
påbörjas

Fullt implementerat
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EKONOMI
Styrtal

Dec 2014

Nuläge april 2015

Målvärde 2015

Långsiktigt mål 2017

Resultatmål

1,7 %

1 % prognos 0,9 %

2%

2%

Självfinansiering
investeringar

98 %

89 % prognos 98 %

72 %

52 %

Självfinansieringsgraden 54,6%
totalt för all linjetrafik
ska vara minst 50 %

54,2 %

>50 %

>50 %

Pensionsförvaltningen

3%

5,8 % prognos 3 %

3%

3%

Genomsnittlig likviditet
(inkl. överlikviditetsförvaltningen)

750 Mkr

1 289 Mnkr prognos
800 Mnkr

700 Mkr

700 Mkr

Enligt Vårdbarometern, Förtroende för hälso- och sjukvården, www.vardbarometern.nu
Antal patienter exkl. SUS öppenvård
3
Jfr 2014
4
Jfr 2014
5
Antal vakanta tjänster
6
Vägt totalindex är 0,58 för Kronoberg (6:e plats), 0,59 för Blekinge (5:e plats) och 0,64 för
Jönköping, Halland, Östergötland och Kalmar (1-4 plats).
1
2
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INVÅNARE

INVÅNARE
Den långsiktiga visionen för Region Kronoberg är
”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Kronoberg ska
vara en öppen och välkomnande region som är
attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i vårt län är en tillgång för den regionala
tillväxten.

Kronoberg är ett län som växer befolkningsmässigt, sakta men säkert. Befolkningsstrukturen i
länet innebär att andelen äldre ökar under de
kommande årtiondena medan andelen i arbetsföra åldrar förblir konstant, vilket ökar den totala
försörjningsbördan. Region Kronoberg ska möta
denna och andra förändringar i samhället med
bibehållen kvalitet, tillgänglighet och stort förtroende för verksamheten.

MÅLUPPFYLLELSE APRIL 2015
STORT FÖRTROENDE FÖR HÄLSOOCH SJUKVÅRDEN
Förtroendet för hälso- och sjukvården i offentlig
regi är fortsatt högt, men har minskat något (69 %
2014 och 71 % 2013). Region Kronoberg arbetar
med aktiviteter inom olika områden i syfte att öka
förtroendet, som att förbättra tillgängligheten,
kompetensutveckling för medarbetarna och produktions- och kapacitetsplanering.

VARFÖR BRISTER DITT FÖRTROENDE
FÖR VÅRDCENTRALEN?

I Vårdbarometern tillfrågas om förtroende i tre
olika frågor; för vårdcentraler, för sjukhusen och
för hälso- och sjukvården i regionen. Vårdbarometern7 2014 visar att Kronobergarna har jämförelsevis högt förtroende för såväl vårdcentraler som
sjukhus, med värden strax över riksgenomsnittet.
På frågan om var förtroendet brister framgår bland
annat bristande kompetens hos läkare och att man
inte får den hjälp man behöver (vårdcentraler)
samt för långa väntetider och att man inte blir
tagen på allvar (sjukhusen).

VARFÖR BRISTER DITT FÖRTROENDE
FÖR SJUKHUSEN?

Dålig kompetens hos läkare

25 %

Man får inte den hjälp man behöver

18 %

Man blir inte tagen på allvar

14 %

Olika läkare från gång till gång

12 %

Felaktiga behandlingar

11 %

För långa väntetider

20 %

Man blir inte tagen på allvar

20 %

Man får inte den hjälp man behöver

15 %

Dålig kompetens hos läkare

13 %

Felaktiga behandlingar

8%

43 % av kvinnorna och 34 % av männen svarar
nej på frågan om man uppfattar att vården ges på
lika villkor utifrån vårdbehov.
Region Kronoberg har under 2014 inte deltagit i
nationella patientenkäten8.
www.vardbarometern.nu, resultat för Kronoberg 2014
Nationell Patientenkät genomförs nationellt gemensamt
inom primärvården vartannat år. Undersökningen som
genomfördes under hösten 2014 var en så kallad mellanårsmätning då 13 landsting/regioner valde att delta. Mer
information http://npe.skl.se/

7
8

6
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KRONOBERGARNA VÄLJER VÅRD
I KRONOBERGS LÄN
Målsättningen är att kronobergarna ska ha ett stort
förtroende för vår hälso- och sjukvård. Region
Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård med
hög kvalitet, hög tillgänglighet och med ett gott
bemötande så att vård i Kronobergs län blir förstahandsvalet för kronobergarna. Under perioden
januari-april har andelen fritt vårdsökande minskat
med ca 5 % varför målet om en minskning av 10
% bedöms kunna uppnås 2015.
En ny Patientlag innebär för Vårdval primärvård
att invånarna har rätt att lista sig över länsgränserna. Regionens befolkningsregister är nu förberett
för att registrera även utomlänare som är listade i
Region Kronoberg. Arbetet med IT-lösningar för
informationsöverföring om listning över länsgränserna, kontakter med SKL och andra landsting/
regioner pågår.

Regionstyrelsens uppdrag att genomföra fördjupade medicinska granskningar av vårdgivare har
resulterat i att två granskningar har presenterats
för regionstyrelsen under våren, Vårdcentral Dalbo
och Vårdcentral Lenhovda. De visar generellt sett
på god medicinsk kvalitet. Fördjupade medicinska
granskningar fortlöper i enlighet med regionstyrelsens uppdrag.
Region Kronoberg inrättade 2014 Vårdval hud
för den specialiserade hudsjukvården i öppen
vård. Region Kronoberg har en hudklinik i egen
regi med en mottagning i Växjö och en i Ljungby. Sedan februari 2015 fnns inom Vårdval hud
också en privat aktör ”Kronobergs Huddoktor
AB” i Växjö. Under våren 2015 har ytterligare två
ansökningar från två privata vårdaktörer inkommit, Dr Bihis Hudmottagning AB och Avonova
Specialistvård AB, båda med planerad driftstart
den 1 oktober.
Vårdcentralen Avonova Hälsans hus i Åseda har
lämnat in en ansökan om avveckling av verksamheten. Regionstyrelsen har godkänt ansökan och
avveckling sker den 12 juli.
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REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK MED HÖG KVALITET
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

För att informera om regionbusstrafkens direktRegion Kronoberg är regional kollektivtrafkmyn- linjer har riktade utskick gjorts till hushåll i Mardighet för Kronobergs län. Enligt Kollektivtrafkla- karyd och Ljungby. En kampanj har genomförts
tillsammans med Skånetrafken, för att lyfta resangen ska myndigheten fastställa ett regionalt trafkförsörjningsprogram som beskriver mål, vision, det från/till de mindre stationsorterna. Budskapet
är att det går snabbt och lätt att resa och att tåget
inriktning och omfattning av den allmänna och
fnns nära dig.
särskilda kollektivtrafken. Trafkförsörjningsprogrammet fastställs av regionfullmäktige. Förslag
till trafkförsörjningsprogram har varit föremål för UPPFÖLJNING AV PUNKTLIGHET
remiss sedan hösten 2014. Beredning av trafkTågtrafken har i stort fungerat bra, men fortfaförsörjningsprogram pågår och regionfullmäktige
rande uppstår en hel del förseningar på grund av
väntas fastställa programmet i höst.
signalfel, nerrivna kontaktledningar och andra
infrastrukturella problem. Dessa behöver inte nödTillgängligheten till länets kollektivtrafk är
vändigtvis inträffa i regionen, utan även fel som
fortsatt hög. Nöjd kundindex (NKI) för buss/tåg
uppstår i angränsande län påverkar Kronoberg.
har under årets första månader ökat till 74 % (66
% helåret 2014) och ligger för Serviceresors del
Arbetet med att kvalitetssäkra den linjelagda
oförändrat på 84 %. Serviceresor visar ökad kund- busstrafken (påbörjades 2014), går vidare. Bland
nöjdhet vad gäller väntetid i telefon till beställannat fokuseras på rätt avgång/ankomsttid (s.k.
ningscentralen. Nöjdheten uppgår till 78 % (71
rättidighet). Förberedelser har gjorts för att göra
% för helåret 2014). NKI är ett värde som varierar tester i full skala i upphandlat fordonstekniksysstort mellan mättillfällena, varför en bedömning
tem för den linjelagda busstrafken. När systemet
för helåret är för tidigt att göra. För att öka nöjd
är i full drift möjliggörs ytterligare kvalitetshöjankundindex genomförs framförallt målgruppsande åtgärder.
passade marknadsinsatser och uppföljning av
punktlighet.
MÅLGRUPPSANPASSADE
MARKNADSINSATSER
Under första kvartalet har aktiviteter genomförts
främst inriktade på regionbusstrafken i de östra
länsdelarna samt aktiviteter för att stärka resandet
från de mindre stationerna på Södra stambanan.
Marknadsinsatserna har i det senare fallet inriktat
sig på stationsnära bostadsorter. Prioriteringen har
varit att stärka Länstrafken Kronobergs varumärke
och öka kunskapen om produkter och tjänster.
Att synas mycket ute i olika sammanhang och
möta många människor är viktigt för att stärka varumärket och nå ut med information. Länstrafken
Kronoberg har därför deltagit i fertalet evenemang och mässor under årets första månader.

8

RÄTT AVGÅNG/ANKOMSTTID
ÖRESUNDSTÅG APRIL 2015
Rt + 5 min

Rt + 3 min

Hela systemet

92,2%

87 %

Öresundsbron

93,3%

89,1%

Skåne

92,6%

88,1%

Blekinge

93,5%

87,4%

Halland

92,2%

86,1%

Kronoberg

91,1%

84,6%

Kalmar

90,4%

79,1%

Västra Götaland

92,5%

88 %
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DET REGIONALA UTVECKLINGSUPPDRAGET
HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING

REGIONAL KULTURPLAN

Sedan årsskiftet har Region Kronoberg det statliga
regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län.
Under den första perioden har Region Kronoberg
haft dialog med övriga regionala och kommunala
samverkansparter för att förtydliga det regionala
ansvaret och Region Kronobergs roll i detsamma.
Samverkansformerna med länets kommuner har
initierats i form av kommunalt forum.

Region Kronoberg arbetar på uppdrag av Statens
Kulturråd med Kultursamverkansmodellen. Den
regionala kulturplanen fastställdes under hösten
2014 och är vägledande för Region Kronobergs
arbete inom kulturområdet.

Den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs
län 2015-2025 (RUS) är vägledande för arbetet
med hållbar regional utveckling. Utgångspunkten
är att RUS är ett verktyg som ska bidra till att
uppnå målen med den regionala tillväxtpolitiken
genom att skapa bättre förutsättningar för hållbar
regional utveckling. Under årets första månader
har ett intensivt arbete pågått med bearbetning
av remissvar och färdigställande av handlingar för
beslut i regionfullmäktige i juni.

Processledning av kultursamverkansmodellen har
i huvudsak skett enligt plan, bland annat i form
av det årliga stormötet Kulturens Open Space som
gick av stapeln den 18 mars. Närmare 80 personer
deltog från region, kommun, det professionella
kulturlivet och det civila samhället. I samband
med mötet anordnades även en kulturpolitisk debatt gällande den neddragning Statens Kulturråd
genomförde avseende statliga medel till regional
kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen.
För första gången sedan modellens införande 2012
minskade staten det regionala anslaget vilket påverkar ramarna för driftanslaget till de verksamheter som ingår i samverkansmodellen i Kronobergs
län och påtvingar dem en omställning och omprioritering innevarande år. För att undvika sådana
konsekvenser valde kulturnämnden att avsätta en
betydande andel av de egna fria utvecklingsmedlen
för att täcka upp för den nationella nivåns nedskärning. Konsekvensen av kulturnämndens beslut
blir att förutsättningarna att vidareutveckla och
förvalta de investeringar som gjorts mot bakgrund
av föregående kulturplaneperiod förändras i och
med mindre medel till utvecklingsprojekt.
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MEDARBETARE

MEDARBETARE

En av Region Kronobergs utmaningar är att
attrahera och rekrytera nya medarbetare med
rätt kompetens och samtidigt kunna behålla,
motivera och utveckla de medarbetare som vi
redan har. Att vara en attraktiv arbetsgivare där
medarbetare utvecklas och trivs är en viktig
målsättning.
Årets första månader kännetecknades av regionbildningen mellan Landstinget Kronoberg och

10

Regionförbundet Södra Småland. Verksamheten
har nu börjat fnna sin form men en del förändringar och förbättringar återstår.
Hälso- och sjukvårdsverksamheten har varit hårt
ansträngd på grund av säsongsinfuensan, som
också drabbade många i personalen. Den korta
sjukfrånvaron och frånvaron för vård av sjukt
barn har därför varit högre jämfört med samma
perioden förra året.
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MÅLUPPFYLLELSE APRIL 2015
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Arbete pågår med att ta fram en strategi för marknadsföring av Region Kronoberg som arbetsgivare
som tydligare beskriver varumärket och vad vi kan
erbjuda som arbetsgivare. Detta arbete beräknas
vara klart efter sommaren. Innan sommaren kommer arbetet med att revidera kompetensförsörjningsplanen med nytt fokus för år 2016-2020 att
inledas. Liksom många andra regioner och landsting upplever Region Kronoberg svårigheter att
rekrytera sjuksköterskor och specialistläkare, liksom vissa andra specialistbefattningar. Under årets
första månader har Region Kronoberg deltagit på
fertalet arbetsmarknadsdagar och lokala rekryteringsmässor. En riktad annonseringskampanj till
sjuksköterskor pågår liksom löpande kontakt med
sjuksköterskestuderande.
Region Kronoberg har lämnat över ett avtalsförslag till Linnéuniversitetet kring vår gemensamma
strävan kring psykologutbildningen. Avtalsförslaget innebär bl. a fnansiering av en professur
och en 80-procentig pooltjänst, som inkluderar
föreläsningstid för studenterna kring olika kliniska
moment. Avtalsförslaget är tänkt att sträcka sig
fram till 2019-12-31.
En studierektor har tillsatts med övergripande
samordningsansvar för studierektorskollegiet och
med uppgift att i övrigt säkerställa rutiner och en
kvalitativ utbildning för våra utbildningsläkare.
Under våren påbörjas ett samarbete med landstingen i Blekinge och Kalmar kring ST-utbildningar, i syfte att kunna erbjuda fer utbildningstillfällen men också till bättre och förmånligare priser.
I dagsläget fnns 126 pågående ST-tjänster inom
Region Kronoberg.
En ny upphandling av hyrläkare och hyrsjuksköterskor pågår och avsikten är att fortsätta med
upphandling av rekryteringstjänster, både nationellt och internationellt.

Hälso- och sjukvården fortsätter att arbetet med
att kompetensutveckla undersköterskor till sjuksköterskor i Ljungby och att erbjuda anställda
sjuksköterskor att studera vidare till specialistsjuksköterska med studielön. De har påbörjat satsning
med att ge sjuksköterskor en fördjupad yrkesintroduktion för att på så sätt göra övergången från
studier till arbetsliv bättre för såväl nya medarbetare som för verksamheten. Att rekrytera ST-läkare från ”egna” AT-läkare är prioriterat. De är en
utbildningsorganisation vilket präglar de samarbeten som de har med utbildningsanordnare och de
höga mål som fnns gällande VFU/praktik.
UTVECKLA REKRYTERINGSPROCESSEN
Ett förslag som beskriver och konkretiserar Region
Kronobergs rekryteringsprocess är framtaget och
kommer att införas under hösten. För att förbättra
kvalitén och kunna arbeta mer systematiskt med
framtida rekryteringar kommer vi under hösten
att genomföra ett pilotförsök av kompetensbaserad rekrytering med tillhörande IT-stöd inom 2-3
avdelningar. Upphandling av webbaserat verktyg
för test av begåvning och personlighet i samband
med rekryteringsurval pågår och beräknas vara
klart under september månad för införande senare
under hösten.
Nya checklistor för introduktion av chefer och
medarbetare är framtagna och klara. Ny mall för
avgångssamtal är klar och det fnns ett förslag på
hur en avgångsenkät kan se ut.
OMFÖRDELA ARBETSUPPGIFTER
MELLAN YRKESKATEGORIER
Tillsammans med landstingen i Blekinge och Kalmar pågår en kartläggning gällande att omfördela
arbetsuppgifter som kan utföras av fera yrkeskategorier.
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DELAKTIGA
MEDARBETARE

CHEFSUTVECKLING

Våra medarbetare i chefsställning har en viktig
roll att tillsammans med medarbetarna utveckla
Arbetet pågår med att ta fram ett nytt samverkans- verksamheten enligt satta mål. Region Kronoberg
avtal som ska omfatta hela Region Kronoberg.
erbjuder cheferna ett antal interna utbildningar
Samverkansavtalet möjliggör god delaktighet på
inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, arbetslivsinriktad
arbetsplatserna, bland annat genom att arbetsplats- rehabilitering och lönebildning. Därtill erbjuds
träffar används för dialog kring verksamhetens mål ett antal chefer ett coaching-program. De interna
och utveckling.
chefsutbildningarna kommer eventuellt att kompletteras med utbildning i ekonomi samt i komAtt skapa hälsofrämjande arbetsplatser är viktigt
munikation. Ett kommunikativt ledarskapsindex
och det arbetet pågår löpande i verksamheterna.
kommer att införas i höstens medarbetarenkät.
Årets Hälsovecka arrangerades för tionde året i
rad. Ett antal föreläsningar och olika hälsoaktiviArbetet pågår med att se över hur cheferna kan avteter erbjöds i Växjö och Ljungby. Totalt deltog ca lastas administrativt. Arbetet med att kartlägga ar650 medarbetare på dessa föreläsningar vilket är ca betsgruppers storlek har ännu inte startat. Förslag
100 fer än 2014. Dessutom fanns det möjlighet
på en mer behovsanpassad hemsida på intranätet
för den egna verksamheten att arrangera ett antal
för chefer är framtaget och kommer att publiceras
aktiviteter. Under hälsoveckan deltog Region Kro- före sommaren.
noberg i Vårruset med drygt 200 deltagare. Man
vann därmed utmaningen mot Växjö Kommun
Arbetet med att ta fram ett behovsanpassat ledarmed fest antal deltagare.
program för chefer på olika nivåer kommer inte
TYDLIGGÖRA MÅLEN I DIALOG MED
MEDARBETARNA
Budget med verksamhetsplaner ska vara de strategiska styrdokumenten för hela verksamheten och
ska ge en tydlig bild av vart vi ska och vad som
krävs för att nå uppsatta mål. Under 2014 initierades ett arbete med balanserad styrning. Arbetet
vidareutvecklas under 2015 i syfte att samtliga
verksamheter ska formulera sina egna verksamhetsplaner och aktiviteter för att nå de långsiktiga
målen. Ett utvecklingsarbete pågår avseende effektiva ledningsgrupper för att kunna följa upp och
förbättra verksamheterna och styra våra resurser
rätt.

12

att påbörjas förrän den ledaridé som planeras är
genomförd. Tanken är att den ska visa vilka förväntningar det fnns på ledarskapet så att utbildningen kan anpassas därefter.
Under hösten kommer arbetet med att ta fram en
gemensam struktur och upplägg för chefshandledning både enskilt och i grupp att inledas.
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MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL

Arbetade timmar bemanningsföretag10,
läkare o sjuksköterska:

Närvarotid och frånvarotid9, egen personal:
Region Kronoberg
A Närvarotid

Jan-april 2015

Jan-april 2014

2 819 335

2 732 846

801 369

716 438

3 620 703

3 449 284

C Frånvarotid
Summa

Jan-april 2015 Jan-april 2014
Läkare

Både närvarotid och frånvarotid har ökat i jämförelse med föregående år och period. Ökningen
beror till stor del på att vi blev fer anställda i och
med Regionbildningen vid årsskiftet. Närvarotiden ökar främst i arbetad tid, timlön och inom
övertid/fyllnadstid. Frånvarotiden ökar främst
inom sjukfrånvaro, tjänstledighet/studieledighet
och inom föräldraledighet inkl. partiell föräldraledighet. Att sjukfrånvaron ökar beror till stor del på
att ett antal medarbetare drabbades av infuensa/
infektioner under årets första månader. Samma
orsaker bidrog också till att den tillfälliga föräldrapenningen (VAB) ökade i jämförelse med föregående år och period.

19 010,1

11 855,8

Läkare jour

2 208,2

654,5

Sjuksköterska

6 221,3

884,5

Behovet av hyrpersonal har markant ökat avseende
både läkare och sjuksköterskor under inledningen
av 2015. Orsakerna till det ökade behovet av hyrpersonal är bl. a svårigheterna att rekrytera medarbetare till de vakanser som fnns. Vakansläget
visar på fortsatt brist på läkare framförallt inom
primärvård och psykiatri. Sjuksköterskevakanserna
fnns i störst utsträckning inom Kirurgicentrum
och Medicincentrum. Viktigt att beakta att vissa
vakanser är mer långvariga och svårrekryterade,
andra beror på brist i väntan på fullföljd återrekrytering.

Antal vakanser 2015-04-30:
Region Kronoberg

Andra befattningar

Totalt

50

67,7

5

9

131,7

Regional utveckling

0

0

0

1

1

Länstrafiken Kronoberg

0

0

0

0

0

Regionservice

0

0

0

0

0

Hälso- och sjukvården

Regionstab
Summa

Läkare

Sjuksköterskor

Undersköterskor/skötare

0

0

0

0

0

50

67,7

5

10

132,7

Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt utförda närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad.
10
beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver 150518, med en schablon 1150:-/tim för läkare PRC, 1500:-/tim
för läkare SV, 2500:-/tim jour läkare och 500:-/tim för sjuksköterskor
9
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Vid första tertialets utgång hade Region Kronoberg ca 133 vakanser. Vakansläget är en ögonblicksbild vid mättillfället och ändras hela tiden.
Ett antal av de vakanser som vi har är pågående
rekryteringar där vi väntar på att en ny medarbetare ska påbörja sin anställning.
Antal anställda har ökat11 med 224 medarbetare
(från 5 545 i f.d. landstinget till 5 769 i Region
Kronoberg), varav 153 medarbetare kommer från
f.d. Regionförbundet södra Småland. Andelen specialistsjuksköterskor är fortfarande 41 procent av
totalt antal anställda sjuksköterskor. Antal årsarbetare har ökat med 154 i jämförelse med föregående
år och period. Tillsvidareanställda och heltider
ökar tydligt medan antalet visstidsanställda och
deltider minskar något.

Samtidigt som antalet anställda ökar fnns ett
fortsatt stort rekryteringsbehov, beroende på de
vakanser som uppstår med anledning av den
ökade frånvarotiden. Inom hälso- och sjukvården
har den totala frånvarotiden under perioden ökat
med motsvarande ca 85 heltidstjänster jämfört
med samma period föregående år, vilket förklarar
vakanssituationen och det ökande användandet av
hyrpersonal.
Ett generationsskifte pågår och kommer att pågå
ett antal år framåt. Stora pensionsavgångar är att
vänta under den närmaste 10 årsperioden inom
fertalet yrkeskategorier. Särskilt kännbara avgångar kommer att beröra läkare, sjuksköterskor, underskörsköterskor/skötare, medicinska sekreterare
och tandsköterskor.

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd12
Jan-april 2015
Region Kronoberg totalt

Jan-april 2014

Totalt

1-14 dgr

>14 dgr

Totalt

1-14 dgr

>14 dgr

6,4

2,2

4,2

5,8

1,6

4,1

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Jan-april 2015
Region Kronoberg totalt

Jan-april 2014

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

5,7

6,0

4,8

5,0

5,3

4,0

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
har ökat något jämfört med motsvarande period
föregående år, från 5,0 till 5,7 procent. Sjukfrånvarodagar ökar från 5,8 dagar till 6,4 dagar. Det
är framför allt den korta sjukfrånvaron som ökar
och det beror till stor del på att många medarbetare drabbades något hårdare av årets infuensa/
infektioner i jämförelse med förra året. Den längre
sjukfrånvaron ökar marginellt. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna. Region
Kronoberg ligger fortfarande bland de regioner
och landsting som har lägst sjukfrånvaro13.

Ökningen omfattar främst grupperna handläggare (+95), administratörer (+33) och sjuksköterskor (+20).
Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i urvalet/antal
kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad
13
Avser helårssiffror, sjukfrånvaroredovisningen, www.skl.se
11

12

14
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs verksamhet ska vara effektivt
och hålla en hög kvalitet. Region Kronobergs
ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig
inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas

och följas upp under hela perioden. Mot bakgrund
av en ny politisk organisation med tillhörande
förvaltning har fokus på ledningsnivå legat på att
integrera samtliga nämnder med tillhörande verksamheter att arbeta enligt det balanserade styrkortet för att nå de övergripande målen.

MÅLUPPFYLLELSE APRIL 2015
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MED HÖG KVALITET
Öppna jämförelser för hälso- och sjukvården tas
fram och publiceras gemensamt av Socialstyrelsen
och Sveriges kommuner och landsting. Öppna
jämförelser har sin främsta betydelse som underlag för förbättringsarbete på verksamhetsnivå. I
fera sammanhang fnns det emellertid behov av
en övergripande bild av hur vårdens kvalitet och
resultat i den egna regionen/landstinget står sig
i jämförelse med andra regioner/landsting. Även
för att kunna jämföra med vårdkostnaderna är
det nödvändigt att få en sammanfattande bild av
kvalitet och resultat.
Jämförelse mellan regionens/ landstingens indextal
ska göras med försiktighet och mer ses som en signal om var en djupare analys av skillnader är mest
angelägen, än som ett slutligt omdöme av kvalitet
och resultat. Metoden för att beräkna totalindex
har förändrats till 2014-års öppna jämförelser14.
Det nya sättet att beräkna totalindex, där process-,
resultat- och tillgänglighetsindikatorer viktas,
ger en något mindre spridning än beräkningar
med annan viktning gjorda tidigare år. I övrigt är
resultaten utifrån de olika sätten att räkna påfallande likartade. Förändringarna i beräkningen kan
förklara att Region Kronoberg i 2014-års mätning
har fått ett något sämre totalindex.

och överblicka tillgänglig kapacitet i relation till de
produktionskrav som fnns i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Arbetsbelastningen är ojämn och
det är svårt att planera arbetet för både enskilda
medarbetare och arbetsteam, vilket leder till en
försämrad arbetsmiljö. Det föreligger idag en otillräcklig kunskap om produktionsvolymer, resursåtgång och kostnader.
Produktions och kapacitetsplanering pågår inom
fertalet verksamheter. Medicinkliniken i Växjö
samt skopienheten har hunnit längst och där
märks också förbättringar i tillgängligheten. Arbete
pågår på fera andra enheter t ex inom Kirurgicentrum för urologin och ortopedin samt för
Kvinnokliniken inom Barn och Kvinnocentrum.
Även på Medicinskt servicentrum ska en del av
processerna på bild- och funktionsdiagnostik gås
igenom. Inom vuxenpsykiatrins läkarenhet beräknas produktions- och kapacitetsplanering snart
vara klar.

Produktionsstatistiken visar en generell ökning
inom primärvård och somatisk korttidsvård med
undantag av sjukvårdande behandling/besök
annan vårdgivare. Akuta besök och vårdagar ökar
med ca 10 % jämfört samma period 2014. Rättspsykiatri redovisar en ökad vårddygnsproduktion
PRODUKTIONS- OCH KAPACITETSPLANERING och ligger nu över plan vilket innebär ett beräknat
nollresultat 2015 trots minskad ersättningsnivå i
Produktions- och kapacitetsplanering är ett verkregionvårdsprislistan 2015. För detaljerad produktyg för ledning och styrning av verksamheten.
Region Kronoberg har idag svårigheter att planera tionsstatistik, se tabellbilaga, tabell 1.
14

http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/halsoochsjukvard.1563.html
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GOD TILLGÄNGLIGHET TILL REGION KRONOBERGS
VERKSAMHETER
Att invånarna har god tillgänglighet och känner
högt förtroende för Region Kronobergs verksamheter är fokusfrågor inom perspektivet. Inom
hälso- och sjukvården har tillgängligheten varit
fortsatt god under perioden, men verksamheten
har varit hårt ansträngd på grund av den svåra
säsongsinfuensan.
I primärvården inom Region Kronoberg föreligger
stora variationer vad gäller tillgänglighet (besök
inom 7 dagar), med en variation i snittutfallet
mellan 81 och 98 %, att jämföra med 91 % för
helåret 2014. Prioriterat är vidare att förbättra
väntetiderna för ortopedisk och dermatologisk
öppenvård till läkare samt väntetid en för barnoch ungdomspsykiatrins fördjupade utredningar
och audionommottagningen. Folktandvården har
oönskade väntetider för kariessanering för barn i
narkos samt viss specialisttandvård.
Tillgängligheten inom vårdvalet för primärvård
har minskat något. Jämfört med motsvarande
period 2013 har det skett en nedgång i antalet
besök totalt i vårdvalet motsvarande knappt - 1 %.
I reella tal har läkarbesöken minskat med 3 746
besök, medan besöken hos övriga vårdgivare ökat
med 2191 besök.

Regionservice har som målsättning att utveckla
nya servicetjänster som skapar kundnytta, med
positiv nettoeffekt, innebärande att man t.ex.
avlastar andra kärnverksamheter i möjligaste mån.
Som ett led i att förbättra tillgängligheten har
regionservice undersökt inom vilka områden man
kan stödja hälso- och sjukvården. Regionservice avlastar vården under semesterperioden med
vårdens del av städningen i vården, färdigställande
av frukostfrallor till patienter på Ljungby lasarett,
transport av labprover och patientsängar till/från
driftservice, liksom utökad avfallshantering. Under
perioden har regionservice planerat och infört en
samordnad service i det nya regionhuset i Växjö,
samt planerat inför fytt av och genomfört fytt av
personal, utrustning etc. till regionhuset.
Den sammanlagda tillgängligheten i den regionala
kollektivtrafken är god. Kollektivtrafken är väl
utbyggd i länet och genom en ny fordonsfotta
med förnyelsebara bränslen inom den linjelagda
busstrafken har länstrafken bidragit till målet att
minska klimatpåverkande utsläpp i vårt län. Genom smidiga betal-lösningar underlättar länstrafken resandet för invånarna såväl inom som utanför
länets gränser.

Utifrån utfallen på tillgänglighetsmåtten innevarande period kan det bli svårt att uppnå målen
för 2015 som är 96,7 % i Telefontillgänglighet
0 dagar och 92,5 % i andelen Läkarbesök inom
primärvård 7 dagar.
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ÖKAD KUNDNÖJDHET FÖR REGIONAL
KOLLEKTIVTRAFIK
UTVECKLA MARKNADSINSATSER FÖR
ATT ÖKA DET KOLLEKTIVA RESANDET
NKI buss/tåg visar på en positiv utveckling av
kundnöjdheten. Det är dock viktigt att beakta att
svängningar över tid inte är ovanligt. Resandet utvecklas ännu inte lika positivt som förväntat. Detta gäller till stora delar samtliga trafkslag, men det
är regiontrafken som sticker ut mest. Kommande
resandestatistik för tågen kommer visa i vilken del
det har skett en viss överfyttning från regionbuss
till tåg. Resandestatistiken följs och utvärderas
löpande under året.

RESANDE MED BUSS

2015

2014

Stadstrafiken
exklusive skolkort

+ 3,4 %

+ 4,2 %

Regiontrafiken
exklusive skolkort

- 1,2 %

+ 0,2 %

Totalt
exklusive skolkort

+ 1,3 %

+ 2,6 %
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KOLLEKTIVTRAFIKENS MARKNADSANDEL

Kollektivtrafk defnieras15 som kollektivtrafk och
taxi medan privata motoriserade resor består av
bil, som förare och passagerare, samt moped/MC.
Kollektivtrafkens marknadsandel var i december
2014 11,3 % (helår 2014) men har ökat till 15 %
vid mätning. Det är en positiv utveckling, med
tanke på att det långsiktiga målet ligger på 11,7 %.
Dock fuktuerar andelen ordentligt mellan månaderna. Kronobergs län har sedan 2010–2014 legat
stadigt på nivåer mellan 10–11 %, varför vikten av
värdet en enskild månad därför inte kan tilldelas
alltför stor betydelse. I förhållande till jämförbara
län är marknadsandelen i Kronobergs län förhållandevis låg och kvinnor nyttjar fortsatt kollektivtrafken i högre grad än män.
KOLLEKTIVTRAFIKENS MARKNADSANDEL, KRONOBERG

11,6

11,4

11,3
10,2

9,9

UTVECKLA EN SAMMANHÅLLEN
LEDNING OCH STYRNING FÖR ALLA
VERKSAMHETER
Budget med verksamhetsplaner är det styrande
dokumenten för Region Kronoberg. Den balanserande styrmodellen inarbetas nu inom den verksamhet som tillkom i och med regionbildningen.
Därutöver fortlöper regiondirektörens arbete med
att utveckla effektiva ledningsgrupper, som ett led
i att forma en sammanhållen ledning och styrning. Region Kronobergs samtliga styrdokument
ses över i samband med implementeringen av ett
sammanhållet ledningssystem.
UTVECKLA UPPFÖLJNING GENOM
PROCESSRELATERADE STYRTAL
Arbetet med balanserad styrning och processrelaterade styrtal har nu gått in i genomförandefasen
för samtliga nämnder och därefter verksamheter.
Analysverktyget Qlikview ska underlätta för ledningsgrupper, chefer och medarbetare att följa upp
och förbättra verksamhetens utveckling.

7,7

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av
branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Ipsos Social Research Institute ansvarar för undersökningens genomförande samt för den portal som resultaten presenteras och analyseras i. Undersökningen genomförs månadsvis med hjälp
av telefonintervjuer mot ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15-75 år, både de som använder kollektivtrafiken och
de som inte gör det.
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. De
framtida kraven på en hälso- och sjukvård av hög kvalitet medför omfattande investeringar under perioden 2015-2020 som avser nya lokaler, ombyggnad av befntliga lokaler och ny medicinteknisk utrustning. Investeringsbehovet är cirka 3 miljarder och målsättningen är att Region Kronoberg själv, sett över
perioden, ska självfnansiera investeringarna.

MÅLUPPFYLLELSE APRIL 2015
EKONOMI I BALANS
INFÖRA VERKTYGET KPP (KOSTNAD PER PATIENT)
Arbetet har stannat av pga. omorganisation och bildandet av Region Kronoberg, där nyckelkompetenser
fått andra uppdrag. Projektet är därmed försenad med drygt ett halvår, och implementering förväntas
ske under 2016.
UTVECKLA EKONOMISTYRNINGSMODELL SOM ÄR VERKSAMHETSANPASSAD OCH
STYR MOT PROCESSERNAS KVALITET OCH EFFEKTIVITET
Arbete startar under hösten 2015.
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RESULTAT JANUARI – APRIL
Resultatet per april är plus 47 mnkr och kan i huvudsak hänföras till en bättre fnansiering och högre
intäkter än budgeterat. Den kraftiga ökningen av intäkterna förklaras av de 30 mnkr som bokats upp
från AFA för 2004 års försäkringspremier samt specialdestinerade statsbidrag för bl.a. rehabgarantin.

RESULTATRÄKNING
JANUARI - APRIL
Resultatuppföljning

Utfall

(mnkr)

2015

Budget Avvikelse
2015

2015

HELÅR 2015
Utfall

Prognos -

jan-apr 2014 Årsbudget

Prognos

avvikelse

Intäkter
Avgifter

195

204

-9

56

613

615

2

Sålda tjänster

121

126

-5

123

379

372

-7

Övriga intäkter

139

94

46

107

279

347

68

Summa intäk ter

455

424

32

286

1 271

1 334

63

1 175

1 145

-30

1 095

3 268

3 343

-75

20

9

92

-83

Kostnader
Bemanningskostnad
Varav inhyrd personal
Köpt vård
Offentligt finansierad privat vård
Trafik

35
132

127

-5

117

381

391

-10

85

88

3

84

265

265

0

222

223

1

0

669

669

0

Läkemedel

201

198

-3

176

595

595

0

Övriga kostnader

309

314

6

350

952

950

2

66

72

6

60

218

193

25

Summa k ostnader

Avskrivningar

2 190

2 168

-22

1 882

6 348

6 406

-58

Verksamhetens nettokostnad

1 734

1 744

10

1 595

5 077

5 072

5

Skatteintäkter

1 428

1 431

-3

1 345

4 149

4 139

-10

361

343

17

328

1 017

1 032

15

Statsbidrag
Finansnetto
Totalt finansiering
Resultat

-7

-4

-4

2

-7

-9

-2

1 781

1 771

10

1 676

5 158

5 162

4

47

27

20

81

81

90

9

Resultatet för januari – april visar ett fortsatt budgetöverskridande för bemanningskostnader inom
hälso- och sjukvården och främst för hyrpersonal till följd av bemanningsläget. Under våren har det
varit ett stort tryck på hälso- och sjukvården, dels beroende på att årets infuensavaccin gett väldigt dålig
effekt och lett till hög patienttillströmning, och dels på grund av en även hög korttidsfrånvaro för den
egna personalen med bemanningsproblem som följd. Även kostnaden för den köpta vården har varit
hög under årets fyra första månader.
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BUDGETERAT RESULTAT OCH UTFALL
EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER
BUDGETERAT RESULTAT OCH UTFALL JANUARI-APRIL
(EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER), MILJONER KRONOR
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Resultatet exklusive jämförelsestörande engångsposter (AFA) är 17 mnkr, och avviker – 10 mnkr jämfört med budgeterat resultat på 27 mnkr.

HELÅRSPROGNOS
En prognos för helåret är plus 90 mnkr och är 9 mnkr bättre än årets budget. Hälso- och sjukvårdens
prognos för helåret är dock -93 mnkr, vilket är 23 mnkr sämre än träffad överenskommelse (justerad för
bedömt underskott inom vårdval hud). Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag av hälso- och
sjukvårdsnämnden att ta fram en åtgärdsplan för att hålla överenskommet underskott för 2015. Trafknämnden redovisar en prognos för helåret med + 2,5 mnkr. Övriga nämnders prognoser är i linje med
respektive budget.
Se detaljerad resultatuppföljning per nämnd i tabellbilaga, tabell 2-5.

67

21

EKONOMI

RESULTAT PER NÄMND, LEDNING, FINANSIERING
JANUARI - APRIL 2015
Resultatuppföljning
(mnkr)
Hälso- och sjukvårdsnämnd

HELÅR 2015

Nettokostnad
Utfall
-1 213

Resultat

Budget Avvikelse

Årsbudget Prognos Avvikelse

-1 166

-47

-3 406

-3 499

-93

Trafiknämnd

-87

-97

10

-291

-289

3

Regional utvecklingsnämnd

-16

-15

-1

-49

-49

0

Kulturnämnd

-16

-17

1

-50

-50

0

-3

-4

0

-10

-10

0

-1 335

-1 299

-37

-3 807

-3 897

-91

-280

-287

8

-860

-860

0

-1 615

-1 586

-29

-4 667

-4 757

-90

-14

-11

-3

-24

-25

-1

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Summa nämnder
Vårdval
Summa nämnder och vårdval
Regionservice
Regionstab

-27

-25

-1

-71

-73

-2

Regiongemensamt

-69

-117

48

-288

-189

99

Förtroendemannaorganisation
Summa Ledning och stöd
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Statsbidrag
Finansnetto
Summa finansiering
Summa

-10

-5

-5

-29

-29

0

-119

-159

40

-411

-315

96

-1 735

-1 745

11

-5 077

-5 072

-5

1 428

1 431

-3

4 149

4 139

-10

361

343

17

1 017

1 032

15

-7

-2

-4

-7

-9

-2

1 782

1 772

9

5 158

5 162

4

47

27

20

81

90

9

I den totala prognosen för Region Kronoberg ingår tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag.
Främst är det återbetalning av AFA medel med 30 mnkr, kömiljarden för 2015 på 17 mnkr och fastighetsförsäljning av regionens kansli som tillsammans med fyttkostnader beräknas ge ett nettoöverskott
på 30 mnkr. Anslaget för pensionskostnader förväntas ge ett överskott även under 2015 på ca 15 mnkr.
BALANSKRAVSUTREDNING 2015, miljoner kronor
Prognostiserat resultat
90
Realisationsvinster försäljning fastigheter
-43
Prognos resultat efter balanskravsjusteringar
47
Medel till resultatutjämningsreserv
0
Medel från resultatutjämningsreserv
0
Prognos balanskravsresultat
47
Balanskravsresultat från tidigare år
0
Balanskravsresultat kvar att reglera
22

0

HELÅRSPROGNOS 2015
AFA-försäkring
Netto fastighetsförsäljning
Prognos exkl jämförelsestörande poster
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-30
30
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Prognos enligt balanskravet där reavinsterna för fastighetsförsäljningar exkluderas är 47 mnkr.
Prognosen exklusive jämförelsestörande är 30 mnkr.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Mål

Justerat resultat enligt balanskravet
i % av skatteintäkter och generella
statsbidrag

1,8 %
(=resultat 81
mnkr)

mnkr = miljoner kronor

Måluppfyllelse

Prognos
2015
0,9 %
(=justerat
resultat
47 mnkr)

Utfall
2014
3,1 %
(=resultat 149
mnkr)

Ej uppfyllt

FINANSIERING
2015
FINANSIERING (miljoner kronor)

Skatter
Preliminärskatt
Avräkning skatteintäkter
Generella statsbidrag
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsavg
Strukturbidrag
Regleringsavgift
Bidrag läkemedel inom förmånen
Övriga statsbidrag
S:a skatteintäkter och generella statsbidrag

Pensionsförvaltning
Avkastning likviditetsförvaltning
Finansiell kostnad pensioner
Sänkt diskonteringsränta pensioner
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Summa

Jan-Apr
1 424
3

Förändring

2014

Prognos Budget

Avvikelse

Utfall

Mnkr

%

4 129
10

4 130
18

277

802

794

-57

-165

16

46

46

0

46

0

0%

-28

-81

-66

-15

-47

-34

73%

153

429

406

23

417

12

3%

0

0

0

0

0

0

0%

1 789

5 170

5 165

4 801

369

8%

0
0

23
0

9
0

14

26

-3

-12%

0

0

0

0%

-8

-25

-25

0

-5

-20

359%

0

0

0

0

0

0

0%

1

-6

9

-15

-6

1

-13%

1 781

5 162

5 158

-164

-1

3 852

277

7%

-8

-5

15

-286%

8

707

95

13%

-1

-169

4

-2%

5

4

4 815

347

7%

Prognosen för fnansieringen beräknas sammantaget ge ett överskott på 4 mnkr. Skatteintäkterna förväntas bli 10 mnkr lägre än budgeterat till följd av lägre slutavräkning på 2014 år skatteintäkter medan
statsbidragen förväntas bli 15 mnkr bättre än budgeterat främst till följd av det extra bidraget för Hepatit C.
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INVESTERINGAR
Investeringsnivån för helåret 2015 bedöms totalt uppgå till 290 mnkr och är 89 mnkr lägre än planerat,
vilket beror på förskjutningar i fastighetsinvesteringarna som ligger i generalplanerna för centrallasarettet
i Växjö och Ljungby samt Sigfridsområdet. Avskrivningarna förväntas uppgå till 193 mnkr.
Investeringarna kommer att öka kraftigt de kommande åren enligt de generalplaner som är framtagna
för den framtida psykiatriska och somatiska vården.

INVESTERINGAR JANUARI-APRIL 2014 I FÖRHÅLLANDE
TILL BUDGET16, FÖREGÅENDE ÅR OCH PROGNOS
INVESTERINGAR
(miljoner kronor)

Årsbudget
2015

Utfall
2015

Prognos
2015

Utfall
2014

Informationsteknik

19

40

40

18

Medicinsk teknik och övriga
inventarier

41

98

98

100

Fastigheter
Inventarier intäktsfinansierade
verksamheter och oförutsett

27

207

135

110

7

34

17

25

Totalt

93

379

290

253

2015 års investeringar bedöms bli självfnansierade till 98 procent17, och fnansiering av resterande del
förväntas ske med befntliga likvida medel.

16

Inkluderar Tilläggsbudget 2015 för inventarier, Landstingsstyrelsen 2015-03-26 § 7.

För att uppnå en självfinansiering med 100 procent, ska inte investeringarna överstiga summan av årets resultat och
avskrivningar. Prognosen för årets resultat på 90 mnkr tillsammans med avskrivningar ger ett utrymme för investeringar
på 283 mnkr. De planerade investeringarna för 2015 uppgår till 290 mnkr.

17

24
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INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 2010-2015, MILJONER KRONOR
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350
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250
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0
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Avskrivningar

INVESTERINGAR I INFORMATIONSTEKNIK
I IT- budgeten för helåret på 39 mnkr, ingår 11
mnkr för investeringar som beviljades 2014 men
där anskaffning och implementation kommer ske
under 2015 samt en tilläggsbudget på 7 mnkr för
anskaffning och implementation av QlikView.
Investeringar i informationsteknik på 19 mnkr för
det första kvartalet avser framförallt:
• uppgradering av Cosmic (R8.0)
• uppgradering av regiongemensam virtuell
serverplattform
• ny plattform för lagring till Cosmic
• ny plattform för regiongemensamt trådlöst nät
• regionbildning
• införande av QlikView (tilläggsbudget)
Vidare under 2015 bedöms investeringar i informationsteknik ske enligt plan och prognosen på
helåret är 39 mnkr.
INVESTERINGAR I MEDICINTEKNISK UTRUSTNING OCH ÖVRIGA INVENTARIER
Investeringar i MT-utrustning uppgår till 41 mnkr
för perioden och avser PET-CT och EKG-utrustning. I budgeten för medicinteknisk utrustning
på 98 mnkr, ingår 16 mnkr för investeringar som
beviljades 2014 men som köps in och implemen-

Prognos
2015
Självfinansiering

teras 2015. Investeringar förväntas ske som planerat. Bland de större medicintekniska investeringar
som kommer att ske under 2015 kan nämnas köp
den sista av tre nya acceleratorer till strålbehandlings-enheten och utrustning till angiolab till Bildoch funktionsmedicin.
FASTIGHETSINVESTERINGAR
Fastighetsinvesteringarna för årets första fyra
månader uppgår till 27 mnkr. På Centrallasarettet Växjö (CLV) pågår bland annat slutskedet av
strålbehandlingsenheten och ombyggnaden för
kliniskt träningscentrum samt scopienheten. På
Sigfridsområdet har ombyggnaden av hygienutrymmen på rehabkliniken färdigställts. På Ljungby
lasarett pågår byte av reservkraft för elförsörjningen. Ombyggnad av röntgenavdelningen CLV
påbörjas under året och projektering för kemiskt
lab samt ögonmottagningen. Planering och utredning av vuxenpsykiatrin och hjälpmedelscentral på
Sigfridsområdet pågår. Prognos för helåret är 135
mnkr.
INVENTARIER INTÄKTSFINANSIERADE
VERKSAMHETER OCH OFÖRUTSETT
Övriga investeringar på 7 mnkr för perioden avser
främst inköp av hjälpmedel till hjälpmedelscentralen och investeringar till rättspsykiatrin.
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FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
FÖRVALTNING LIKVIDA MEDEL Mål

Prognos
2015

Pensionsförvaltningens
avkastning

Förväntad nivå
enligt reglemente
för den finansiella 3 %
verksamheten,
är långsiktigt
3 procent realt.

Genomsnittslikviditet

700 mnkr
(motsvarar
3 månaders
betalningsberedskap).

(inklusive
överlikviditetsförvaltning)

800 mnkr

Måluppfyllelse

Uppfyllt

Uppfyllt

Utfall
2014
Nominell avkastningför helåret
11,6 %, med
inflation ger det
realt 12,0 %

1087 mnkr

Region Kronoberg ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de fnansiella medel som vi förfogar över.
Våra fnansiella medel förvaltas i enlighet med ett särskilt reglemente18 och kan delas in i tre delar; löpande likviditet, överlikviditetsförvaltning och pensionsförvaltning. Totalt uppgår de fnansiella medlen
till drygt 1,8 miljarder kronor. Landstinget har inte haft några banklån sedan 2001.

TABELL: FINANSIELLA MEDEL
Miljoner kronor

Likviditet (drift)

April
2015
516

April Dec
2014 2014
619

595

Överlikviditet

709

430

588

Pensionsförvaltning

614

588

612

Totala finansiella medel

1 839

1 637 1 795

Syftet med överlikviditetsförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs
kortsiktigt. På grund av hög driftslikviditet fyttades 100 mnkr i mars 2015 från driftslikviditeten till
överlikviditeten. Inom överlikviditetsförvaltningen genomfördes under årets fyra första månader omplaceringar för totalt 110 mnkr, varav 35 mnkr var omplaceringar från korträntefonder till aktieindexobligationer. Resterande 75 mnkr var omplacering från befntlig likviditet till aktieindexobligationer. Syftet
med de genomförda transaktionerna var att höja den förväntade avkastningen.
Syftet med pensionsförvaltningen är att skapa en buffert för kommande pensionsutbetalningar och därmed trygga långsiktiga pensionsåtaganden. I pensionsförvaltningen genomfördes under årets fyra första
månader omplaceringar på totalt 90 mnkr från befntlig likviditet till aktieindexobligationer. Avsikten
med genomförda transaktioner var att höja den förväntade avkastningen.

18

26

Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av landstingsfullmäktige 2011-11-28,
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TABELLBILAGA

TABELL 1: PRODUKTIONSSTATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Verksamhet/nyckeltal

2015

2014

2013

15 jmf 14

15 jmf 13

15 jmf 14

15 jmf 13

Primärvård och rehabilitering
Primärvård läkarbesök

-285

2%
5%
-1%
3%
-9%
22%
-31%
-7%

-4%
1%
1%
-5%
-16%
7%
-32%
-6%

642

421

9%

6%

44 246

2 596

-1 572

36 728

3 776

720

6%
10%
-23%
4%
7%
-6%
2%
4%
-15%
-4%
1%
5%
1%

-4%
2%
-31%
-3%
-1%
-12%
-1%
3%
-21%
-7%
-1%
0%
-3%

3%
9%
-4%
0%
5%
-3%
3%

4%
7%
-8%
2%
7%
1%
3%

1%
1%
3%
6%
-1%
7%
11%
9%
-1%

-2%
-3%
2%
0%
-7%
-17%
0%
18%
0%

-9%
7%
-36%
11%
0%
-6%
12%
-2%

-12%
17%
-35%
18%
0%
-1%
13%
7%

-2%
-2%
0%

2%
-2%
1%

12%
0%
4%
4%

eu

63 492

62 275

66 233

1 217

6 187

5 854

6 156

333

Primärvård besök annan vårdgivare

74 912

75 782

74 435

-870

477

Sjukvårdsrådgivning besvarade samtal

33 779

32 863

35 464

916

-1 685

Lasarettsrehab besök annan vårdgivare

9 314

10 117

11 066

-803

-1 752

Rehabiliteringskliniken, totalt antal besök

2 533

1 980

2 360

553

173

Rehabiliteringskliniken, antal vårddagar

1 087

1 427

1 596

-340

-509

Habilitering, totalt antal besök

4 681

5 018

4 966

337

7 270

6 628

6849

Vårddagar (vårdtid i dgr)

42 674

40 078

- varav akut/oplanerat

37 448

33 672

- varav jourbesök

-2 741
31

Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.
Somatisk slutenvård

- varav planerat

5 226

6 407

7 527

-1 181

-2 301

Vårdtillfällen

8 925

8 527

9 186

398

-261

- varav akut/oplanerat

7 524

7 018

7 598

506

-74

- varav planerat

1 402

1 491

1 588

-89

-186

Medelvårdtid

4,8

4,7

4,8

0,1

0,0

- varav akut/oplanerat

5,0

4,8

4,8

0,2

0,1

- varav planerat

3,7

4,3

4,7

-0,6

-1,0

Operationer i SV

1681

1741

1807

-60

-126

666

658

676

8

-10

90,0

85,3

89,6

4,7

0,4

398,6

396,4

410,8

2,2

-12,2

Läkarbesök

58 392

56 447

56 348

1 945

2 044

- varav akutmottagningarna

17 037

15 575

15 994

1 462

1 043

Förlossningar
Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Somatisk slutenvård

- varav akut/oplanerade besök

3 378

3 512

3 687

-134

-309

- varav planerade återbesök

26 297

26 238

25 723

59

574

- varv planerade nybesök

11 680

11 121

10 943

559

737

Sjukv behandling /besök ann vårdgivare

55 191

56 797

54 646

-1606

545

Besök i dagsjukvård

17 889

17 356

17 448

533

441

Röntgen undersökningar

35 776

35 256

36 406

520

-630

Röntgen CLV

25 001

24 819

25 876

182

-875

Röntgen LLL

10 775

10 437

10 530

338

245

Mammografier

17 558

16 580

17 558

978

0

5 028

5 086

5 399

-58

-371

Medicinsk service

Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser

1 192 786

1 111 808

1 441 047

80 978

Transfusionsmedicin (serologiska analyser)

13 405

11 948

13 346

1 457

Mikrobiologiska analyser

92 088

84 071

78 159

8 017

9 705

9 810

9 681

-105

24

Patologiska och cytologiska analyser/remisser

-248 261
59
13 929

Vuxenpsykiatri
Vårddagar (vårdtid i dagar)

6 145

6 698

6 967

-553

-822

Vårdtillfällen

492

456

421

36

71

Medelvårdtid

11,0

15,0

17,0

-4,0

-6,0

Beläggning i %

72,0

64,0

61,0

8,0

11,0

Disponibla vårdplatser
Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare

52,0

52,0

52,0

0,0

0,0

3 365

3 573

3 389

-208

-24

834

738

738

96

96

15 447

15 721

14 379

-274

1 068

13 906

14 174

14 138

-268

-232

97,4

99,3

99,8

-1,9

-2,4

119

119

118

0

1

11 481

10 153

eu

Rättspsykiatri
Vårddagar, netto exkl. permissioner
Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid / totalt arbetad tid i %

69

69

eu

1 328
0

eu
eu

Antal behandlade patienter

35 523

34 026

eu

1 497

eu

Total patienttid, timmar

39 364

37 645

eu

1 719

eu

73

eu
eu
eu
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TABELL 2-5: RESULTATUPPFÖLJNING PER NÄMND
TABELL 2: HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMND
Det redovisade resultatet för hälso- och sjukvården uppgår efter april till -52 mnkr inkl projekt. Med
hänsyn taget till primärvårdens och rättspsykiatrins periodiserade resultatmål (-5 mnkr) blir det ackumulerade resultatet -47 mnkr. Prognos för helåret försämras något till -93 mnkr, vilket är 23 mnkr
sämre än träffad överenskommelse.

Resultatuppföljning (mnkr)
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Avvikelse

Resultaträkning exkl proj

Månad - April

Ackumulerat 2015

(mnkr)

Utfall

Budget

Diff

Jan-Apr

Övriga intäkter

15
50
294
99

14
49
294
92

1
1
0
6

59
190
1 159
390

58
194
1 159
365

2
-5
0
25

24
181
1 106
363

70
567
3 229
1 097

105
576
3 282
1 124

174
584
3 399
1 090

0
-9
0
8

4
1
0
50

SUMMA INTÄKTER

458

448

9

1 798

1 776

22

1 674

4 964

5 087

5 247

0

55

-241
-48

-238
-44

-935
-184

-2 571
-523

-2 617
-543

-2 688
-528

-19
-2
-33
4
0
0
-19
0

-7
-20
-82
0
0
0
-40
0

Budget

2014
Diff

Jan-Apr

Årsutfall Rullande Årsbudget Överens. Prognos
2014

12 mån

2015

Vp

Helår

Intäkter

Patientavgifter
Såld vård inkl tandvård
Landstingsersättning

Kostnader

-10

-1

-3
-4
-9

-35

-3

Läkemedel

-50

-46

-5

-186

-182

Medicinsk service

-24

-23

-1

-97

-93

Medicinkt material

-23

-19

-3

-88

-83

Övriga kostnader

-78

-74

-5

-300

-292

-7

-7

0

-28

-27

-481

-451

-30

-1 853

-1 781

0

0

0

3

-22

-2

-20

-52

Personalkostnader

Köpt utomlänsvård
Hyrpersonal

Avskrivningar och internränta
SUMMA KOSTNADER
Projekt
Resultat

CENTRUM/MOTSV (tkr)

April
2016

-926
-175

-9
-9
-32
-4
-4
-5
-8
-1

-18

-69

-86

-8

-151

-478

-513

-547

-94

-274

-277

-278

-91

-266

-264

-250

-260

-781

-822

-868

-25

-75

-78

-81

-72

-1 691

-5 038

-5 200

-5 247

-68

-149

0

3

1

2

4

0

-1

1

-5

-47

-16

-72

-109

0

-70

-93

April Resultat Resultat
2014
2014 12-mån

Primärvårds- och rehabcentrum
322
477
Akutcentrum
4
1 395
Barn- och kvinnocentrum
-8 249
-2 174
Kirurgicentrum *)
-14 137
-9 616
Medicincentrum
-6 598
183
Medicinskt servicecentrum **) -2 636
-2 380
Vuxenpsykiatri
-6 089
-5 141
Rättspsykiatri
-3 104
-346
Tandvårdscentrum
793
213
Summa centrum
-39 695 -17 389

1732
-718
-14 015
-24 973
-14 883
-15 681
-16 394
5 518
6 434
-72 980

-888
-165

Överenskommelse

Prognos
April

Avvikelse
mot ök

0
0
-5 300
-26 900
-14 000
-11 000
-13 000
0
0
-70 200

-8 900
0
-11 800
-29 800
-14 000
-10 300
-20 900
0
3 000
-92 700

-8 900
0
-6 500
-2 900
0
700
-7 900
0
3 000
-22 500

745
-2 110
-20 090
-29 493
-21 664
-15 936
-17 342
2 542
7 014
-96 334

*) KICs överenskommelse inkluderar hudverksamheten. Överenskommelse/prognos för KICs ”Vårdval hud” är -5Mkr.
**) MSCs överenskommelse/prognos exkluderar mikrobiologen.

Den ansträngda bemanningssituationen ger 2015 ökade kostnader för hyrpersonal framförallt i primärvården. Även kostnaden för sjukfrånvaro och övertid ökar samtidigt som OB-ersättningar också ökar
till följd av att det nya avtalet slår igenom. I april har även läkemedelskostnaden ökat kraftigt efter att
ha varit under budgeterad nivå de första tre månaderna. Även kostnaden för den köpta vården, och då
framförallt extraordinära vårdtillfällen med en kostnad över 600 tkr, har varit väldigt höga i april. Detta
har medfört att månadsresultatet för hälso- och sjukvården är -20 mnkr.
28
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TABELL 3: TRAFIKNÄMND
Det redovisade resultatet för länstrafken uppgår efter april till +10 mnkr inkl projekt. Ekonomi och
måluppfyllelse bedöms vara enligt plan. Utvecklingen av självfnansieringsgrad och trafkutbudets anpassning till resenärernas behov kommer att vara avgörande för resultatutvecklingen framgent.

Resultatuppföljning (mnkr)
Trafiknämnden

Avvik else

Resultaträkning exkl proj

Månad -April

(mnkr)

Utfall

Budget

Diff

Ackumulerat 2015

Rullande ÅrsbudgetPrognos

Jan-Apr

12 mån

Budget

2015

Helår

Intäkter

Avgifter
Övriga intäkter

53
24
2

37
25
1

16
0
1

167
97
6

146
98
5

167
97
6

440
291
19

0,0
0
0

SUMMA INTÄKTER

79

62

17

269

250

269

750

0

-3

-3

0

-12

-12

-12

-39

-65

-59

-6

-247

-235

-247

-705

0
2

0

0

0

-1

-2

-1

-5

-68

-62

-6

-259

-249

-259

-749

3

Projekt

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultat

11

0

11

10

0

10

0

3

Landstingsersättning

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader

Avskrivningar och internränta
SUMMA KOSTNADER

Intäkterna är budgeterade att falla in med 1/12 per månad vilket inte stämmer med verkligheten. Det
medför att resultatet efter april till viss del blir missvisande. Arbete pågår med att anpassa den efter
säsongsvariationerna på resandet. Prognosen är ett positivt resultat på 2,5 mnkr.
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TABELL 4: REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONAL UTVECKLING APRIL 2015
Resultaträkning exkl proj

Månad -April

(mnkr)

Utfall

Internt stöd
Projektkontor ekonomiskt stöd
Kurs/Utbildning
Hälsa/omsorg
Samhällsutveckling
Totalsumma

Budget

-5
-2
0
-1
1
-6

Ackumulerat 2015

Differens

-1
-1
0
-1
0
-4

-4
0
1
0
1
-2

ÅrsbudgetPrognos
2015

Utfall Ack Budget AckDifferens

-5
-4
-3
-3
-2
-16

-3
-5
-2
-3
-2
-15

-2
1
-1
0
0
-1

Helår

-12
-16
-6
-8
-7
-49

1
0
0
0
0
0

Det redovisade resultatet för regional utveckling uppgår efter april till -0,6 mnkr inkl projekt. Verksamheten går enligt plan och prognosen för 2015 är att budgeten i stort sett kommer hållas med ett litet
positivt resultat på 0,3 mnkr.

TABELL 5: KULTURNÄMNDEN

KULTURNÄMNDEN APRIL 2015
Resultaträkning exkl proj
(mnkr)

Administrativt stöd
Verksamhetsstöd
Totalsumma

Månad -April

Ackumulerat 2015

Utfall

Budget

Differens

0
-4
-4

0
-4
-4

0
0
0

Årsbudget Prognos

Utfall Ack Budget Ack Differens

-1
-15
-16

-1
-16
-17

0
1
1

2015

Budgetavv.

-2
-48
-50

Det redovisade resultatet för Kulturnämnden uppgår efter april till 1 mnkr inkl projekt. Det positiva
resultatet beror på att driftstöd ej är periodiserade korrekt alt ej utbetalade. Verksamheten går enligt plan
och prognosen för helåret är ett nollresultat.
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0
0
0
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1269
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-07-06

Regionstyrelsen

Månadsrapport maj 2015 Region Kronoberg

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport maj 2015 för Region Kronoberg.

Sammanfattning
Per maj 2015 redovisas en kortfattad månadsrapport, och det är inga stora
förändringar jämfört med delårsrapporten per april. Resultatet per maj månad visar
ett positivt utfall på 39 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor bättre än
budgeterat för perioden. Överskottet kan främst förklaras av högre intäkter och
bättre finansiering än budgeterat för perioden. Dessa beror till största delen av de
30 miljoner kronor som bokats upp från AFA för 2004 års försäkringspremier
samt specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehabgarantin.
På kostnadssidan är det ett fortsatt stort budgetöverskridande för
bemanningskostnader vilket främst uppstått inom hälso-och sjukvården.
Anledningen är densamma som beskrivits i tidigare rapporter under året; det vill
säga att kostnaden för hyrpersonal är för hög samt att det under våren varit ett
stort tryck på hälso- och sjukvården, dels beroende på hög patienttillströmning då
årets influensavaccin gav dålig effekt och dels på grund av en även hög
korttidsfrånvaro för den egna personalen.
Helårsprognosen som är ifrån delårsrapporten i april 2015 pekar på ett resultat på
90 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor bättre än budgeterat för året.
I den totala prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag.
Främst är det återbetalning av AFA medel med 30 miljoner kronor, kömiljarden
för 2015 på 17 miljoner kronor och fastighetsförsäljning av regionens kansli som
tillsammans med flyttkostnader beräknas ge ett nettoöverskott på 30 miljoner
kronor. Anslaget för pensionskostnader förväntas ge ett överskott även under
2015 på cirka 15 miljoner kronor.
Inom hälso-och sjukvårdsnämnden finns ett prognostiserat underskott på 93
miljoner kronor (vilket är 23 miljoner kronor sämre än träffad överenskommelse).
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i juni 2015 beslutat att ge hälso- och
sjukvårdsledningen i uppdrag att med utgångspunkt i genomförbara åtgärder samt
långsiktiga processer återkomma i september med en plan som är tidsatt och med
besparingar för att komma ner till -70 miljoner kronor. Hälso- och
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1269
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-07-06

sjukvårdsnämndens prognos är exklusive intäkter för kömiljarden 2015 som
redovisas under regiongemensamt.
Övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans med budget eller mindre
överskott för helåret 2015.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Jens Karlsson
Ekonomidirektör

Månadsrapport maj 2015 Region Kronoberg
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Ekonomi
Resultatet per maj månad visar ett positivt utfall på 39 mnkr, vilket är 5 mnkr
bättre än budgeterat för perioden. Överskottet kan främst förklaras av högre
intäkter och bättre finansiering än budgeterat för perioden. Dessa beror till största
delen av de 30 mnkr som bokats upp från AFA för 2004 års försäkringspremier
samt specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehabgarantin.
Resultaträkning (mnkr)
JANUARI - MAJ
Budget Avvikelse

HELÅR 2015

Resultatuppföljning

Utfall

Utfall

(mnkr)

2015

2015

Prognos -

Avgifter

233

256

-23

70

613

615

2

Sålda tjänster

152

158

-6

152

379

372

-7

2015 jan-maj 2014 Årsbudget

Prognos

avvikelse

Intäkter

Övriga intäkter

167

117

50

131

279

347

68

Summa intäk ter

552

530

21

353

1 271

1 334

63

1 457

1 426

-31

1 358

3 266

3 343

-77

26

9

92

-83

Kostnader
Bemanningskostnad
Varav inhyrd personal

43

Köpt vård

165

159

-7

147

381

391

-10

Offentligt finansierad privat vård

108

110

2

106

267

265

2

Trafik

278

279

1

0

669

669

0

Läkemedel

250

248

-2

224

595

595

0

Övriga kostnader

387

390

3

434

953

950

3

83

91

8

76

218

193

25

Summa k ostnader

2 729

2 703

-26

2 343

6 348

6 406

-58

Verksamhetens nettokostnad

2 177

2 172

-5

1 990

5 077

5 072

5

Skatteintäkter

Avskrivningar

1 776

1 780

-4

1 671

4 149

4 139

-10

Statsbidrag

447

430

16

408

1 017

1 032

15

Finansnetto

-7

-5

-2

3

-7

-9

-2

2 216

2 206

10

2 082

5 158

5 162

4

39

34

5

91

81

90

9

Totalt finansiering
Resultat

Tabellen ovan visar ett fortsatt stort budgetöverskridande för bemanningskostnader vilket främst uppstått inom hälso-och sjukvården. Anledningen är
densamma som beskrivits i tidigare rapporter under året; det vill säga att
kostnaden för hyrpersonal är för hög samt att det under våren har det varit ett
stort tryck på hälso- och sjukvården, dels beroende på hög patienttillströmning då
årets influensavaccin gav dålig effekt och dels på grund av en även hög
korttidsfrånvaro för den egna personalen.
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Resultatuppföljning per nämnd samt ledning och finansiering
JANUARI - MAJ 2015
Resultatuppföljning

HELÅR 2015

Nettokostnad

(mnkr)

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

-1 518

-1 461

-57

-3 407

-3 500

-93

-121

-121

0

-291

-289

3

Regional utvecklingsnämnd

-18

-20

2

-49

-49

0

Kulturnämnd

-20

-21

1

-50

-50

0

-5

-5

0

-10

-10

0

-1 682

-1 627

-55

-3 808

-3 898

-91

-350

-359

9

-860

-860

0

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Trafiknämnd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Summa nämnder
Vårdval
Summa nämnder och vårdval

-2 032

-1 987

-45

-4 668

-4 758

-90

Regionservice

-20

-13

-7

-23

-24

-1

Regionstab

-34

-32

-2

-71

-73

-2

Regiongemensamt

-80

-134

54

-285

-186

99

Förtroendemannaorganisation

-13

-8

-4

-30

-30

0

-147

-187

41

-409

-314

96

-2 179

-2 174

-5

-5 077

-5 072

-5

1 776

1 780

-4

4 149

4 139

-10

Statsbidrag

447

430

16

1 017

1 032

15

Finansnetto

-5

-3

-2

-7

-9

-2

2 218

2 208

10

5 158

5 162

4

39

34

5

81

90

9

Summa Ledning och stöd
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

Summa finansiering
Summa

Helårsprognos per maj månad
Helårsprognosen som är ifrån delårsrapporten i april 2015 pekar på ett resultat på
90 mnkr, vilket är 9 mnkr bättre än budgeterat för året.
I den totala prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag.
Främst är det återbetalning av AFA medel med 30 mnkr, kömiljarden för 2015 på
17 mnkr och fastighetsförsäljning av regionens kansli som tillsammans med
flyttkostnader beräknas ge ett nettoöverskott på 30 mnkr. Anslaget för
pensionskostnader förväntas ge ett överskott även under 2015 på ca 15 mnkr.
Inom Hälso-och sjukvårdsnämnden finns ett prognostiserat underskott på 93
mnkr(vilket är 23 mnkr sämre än träffad överenskommelse). Hälso- och
sjukvårdsnämnden har i juni 2015 beslutat att ge Hälso- och sjukvårdsledningen i
uppdrag att med utgångspunkt i genomförbara åtgärder samt långsiktiga processer
återkomma i september med en plan som är tidsatt och med besparingar att
komma ner till -70 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämndens prognos är exklusive
intäkter för kömiljarden 2015 som redovisas under regiongemensamt.
Övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans med budget eller mindre
överskott för helåret 2015.
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Kommentarer per nämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Det redovisade resultatet för hälso- och sjukvården uppgår efter maj till -57 mnkr.
Den ansträngda bemanningssituationen och då speciellt hyrpersonal inom
primärvården är den främsta orsaken till det negativa ekonomiska utfallet för
perioden samt årsprognosen. Även hög sjukfrånvaro och övertid påverkar resultat
negativt. Helårsprognosen baserad på bedömning per april månad är -93 mnkr.
Trafiknämnd
Det redovisade resultatet efter maj visar på en ekonomi i balans för perioden.
Ekonomi och måluppfyllelse bedöms vara enligt plan. Utvecklingen av
självfinansieringsgrad och trafikutbudets anpassning till resenärernas behov
kommer att vara avgörande för den framtida resultatutvecklingen. Prognosen för
helåret är en positiv avvikelse på nästan 3 mnkr.
Regional utveckling
Det redovisade resultatet för regional utveckling uppgår efter maj månad till 2
mnkr. Verksamheten går enligt plan och prognosen för 2015 är att budgeten i
stort sett kommer hållas med ett litet positivt resultat på 0,3 mnkr.
Kulturnämnd
Det redovisade resultatet för Kulturnämnden t o m maj visar en positiv avvikelse
gentemot budget med 1 mnkr. Det positiva resultatet beror på att driftstöd ej är
periodiserade korrekt alt ej utbetalade. Verksamheten går enligt plan och
prognosen för helåret är en ekonomi i balans och ett nollresultat i förhållande till
budget.
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Medarbetare
Närvarotid och frånvarotid 1, egen personal
Tabell: arbetade timmar

Region Kronoberg
A Närvarotid
C Frånvarotid
Totalsumma

Jan-maj 2015
3 551 581
987 713
4 539 294

Jan-maj 2014
3 438 121
901 791
4 339 912

Både närvarotid och frånvarotid har ökat i jämförelse med föregående år och
period. Ökningen beror till stor del på att vi blev fler anställda i och med Regionbildningen vid årsskiftet. Närvarotiden ökar främst i arbetad tid, timlön och inom
övertid/fyllnadstid. Frånvarotiden ökar främst inom sjukfrånvaro, tjänstledighet
/studieledighet och inom föräldraledighet inkl. partiell föräldraledighet.
Kompensationsledighet minskar något. Att sjukfrånvaron ökar beror till stor del
på att ett antal medarbetare drabbades av influensa/infektioner under årets första
månader. Samma orsaker bidrog också till att den tillfälliga föräldrapenningen
(VAB) ökade i jämförelse med föregående år och period.
Arbetade timmar bemanningsföretag2, läkare o sjuksköterska
Tabell: arbetade timmar bemanningsföretag

Jan-maj 2015

Jan-maj 2014

22 795,0

15 115,2

Läkare jour

2 914,0

1 009,2

Sjuksköterska

7 298,0

1 888,8

Läkare

Fortsatt en stor ökning av antalet arbetade timmar i förhållande till samma period
föregående år, dock uppvisar maj som enskild månad en positiv trend med ett
minskat antal timmar i förhållande till föregående månader under 2015.
Antal anställda har ökat med 233 medarbetare (från 5 538 till 5 771) varav 153
medarbetare kommer från Regionförbundet södra Småland.

1

Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är
därmed faktiskt utförda närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad.
2

beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver 150611, med en schablon 1150:-/tim för
läkare PRC, 1500:-/tim för läkare SV, 2500:-/tim jour läkare och 500:-/tim för sjuksköterskor
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Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd3
Jan-maj 2015
Jan-maj 2014
1-14 dgr >14 dgr Tot. 1-14 dgr >14 dgr

Tot.
Region Kronoberg tot.

8,0

2,8

5,2

7,2

2,0

5,1

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Jan-maj 2015
Tot. Kvinnor Män
Region Kronoberg tot.

5,6

5,9

4,6

Tot.

Jan-maj 2014
Kvinnor Män

5,0

5,3

3,9

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid) har ökat något jämfört med
föregående år och period, från 5,0 till 5,6 procent. Sjukfrånvarodagar ökar från 7,2
dagar till 8,0 dagar. Det är framför allt den korta sjukfrånvaron som ökar och det
beror till stor del på att många medarbetare drabbades något hårdare av årets
influensa/infektioner i jämförelse med förra året. Den längre sjukfrånvaron ökar
marginellt. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna. Under de första
månaderna av året var det en klar ökning av sjukfrånvaron. April månad uppvisar
en tydlig trendförändring med sjunkande sjukskrivningstal och ligger totalt för
Region Kronoberg på i stort sett på samma nivå som föregående år.

3

Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda
som ingår i urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens
sysselsättningsgrad
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Regionstyrelse

Månadsrapport juli 2015 Region Kronoberg

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport juli 2015 för Region Kronoberg
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att redovisa åtgärder för att uppnå
överenskommet resultat på -70 miljoner kronor

Sammanfattning
Den tidigare rapporterade belastningen inom Hälso- och sjukvården till följd av en
ovanligt kraftig säsongsinfluensa har avlösts av en svår brist på vikarier med fler
stängda vårdplatser än föregående år som följd. Detta har i sin tur lett till att
beläggningen i slutenvård åter ökat efter en nedgång i maj.
Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor och läkare vilket
leder till dyra lösningar med hyrpersonal, resursenhetsutnyttjande och övertid.
Sjukfrånvaro och övertid ligger fortsatt över tidigare års nivåer. Användning av
hyrläkare ökade under 2014 inom samtliga centrum och fortsätter att öka 2015
framför allt inom primärvård som en konsekvens av pensionsavgångar. Resultatet
av arbetet med kompetensförsörjning inför och under sommarsemestrarna
kommer att utvärderas under september.
Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter. Dock redovisas under
sommarmånaderna en försämring av väntetiderna för den elektiva vården till följd
av neddragningar under semesterperioden. Antal väntade till utredning inom barnoch ungdomspsykiatri har åter ökat efter att ha minskat något i maj.
Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade produktionsvolymer
jämfört med föregående år. Samtidigt ser vi en ökning av den akuta vården
medan den planerade vården har minskat i motsvarande grad.
Justerat resultat uppgår till -73 mnkr för Hälso- och sjukvården.
Resultatförsämringen förklaras framför allt av fortsatt höga kostnader för
hyrpersonal, övertid, enstaka mycket dyra vårdtillfällen inom köpt högspecialiserad
vård och fortsatt höga läkemedelskostnader. Resultatutvecklingen bedöms mer
negativ jämfört med tidigare rapporter och prognosen måste därför revideras ned
till -123 mnkr exklusive ”kömiljarden” 2015 och anslag för privata vårdgivare.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1274
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-09-01

Tågtrafiken har i stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del förseningar
på grund av signalfel, nerrivna kontaktledningar och andra infrastrukturella
problem. Dessa behöver inte nödvändigtvis inträffa i regionen, utan även fel som
uppstår i angränsande län påverkar Kronoberg. Trafiknämndens verksamhet har
fungerat väl januari - juli 2015 och utfallet är totalt mycket positivt. Resultatet för
perioden är 13,0 miljoner bättre än budget. Prognosen för helåret är ett överskott
gentemot budget med 5,5 MKR.
Resultatet per juli månad för Region Kronoberg sammantaget visar ett positivt
utfall på 119 mnkr, vilket är 66 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Detta
beror till största delen av 30 mnkr som bokats upp från AFA för 2004 års
försäkringspremier, fastighetsförsäljning av regionens kansli samt
specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehabgarantin.
Helårsprognosen pekar på ett resultat på 54 mnkr, vilket är en försämring med 36
mnkr jämfört med prognosen i maj och 26 mnkr sämre än budgeterat för året.
Resultatförsämringen förklaras framförallt av ett försämrat prognostiserat resultat
för hälso och sjukvården om 30 mnkr samt en försämring av skatteprognosen med
7 mkr.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Jens Karlsson
Ekonomidirektör

Månadsrapport juli 2015 Region Kronoberg
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Vårt uppdrag

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Region Kronobergs uppdrag är att skapa ett tydligt och starkt regionalt
ledarskap, där hållbar regional utveckling och en god hälso- och
sjukvård, ska möta människors behov. Region Kronoberg har ansvar
för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden
som handlar om regional utveckling och tillväxt

Vårt mål

En kvalitetsstyrd region

Vår värdegrund

Respekt för människan

Långsiktiga mål 2017








Hälso- och sjukvård med hög kvalitet.
Regional kollektivtrafik med hög kvalitet.
Stort förtroende för hälso- och sjukvård.
Ökad kundnöjdhet för regional kollektivtrafik.
Attraktiv arbetsgivare.
Delaktiga medarbetare.
Ekonomi i balans.

Respekt för
människan

Invånare
Vi ser varje individs behov
och de som möter oss känner
förtroende och trygghet.

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Vi möter varandra med
omtanke och respekt. Vi
uppskattar varandras insats
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Vi lär oss hela tiden och
arbetar tillsammans för att
utveckla bästa möjliga
verksamhet.

Ekonomi
Vi tar ansvar för att använda
våra resurser där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo.

och har ett öppet klimat.
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Styrtal

December 2014

Nuläge juli 2015

Mål 2015

Långsiktigt mål
2017

Invånare
Förtroende för vår hälso- och sjukvård

71 % (2013)

69 % (2014)

>72 %

>78 %

NKI (buss & tåg)

66 %

69 % (augusti 2014 -juli
2015)

67 %

69 %

NKI (Serviceresor)

84 %

84 % (januari - juli 2015)

85 %

85 %

Fritt vårdsökande

6 600 patienter (exkl
SUS öv)

6 058 (- 8 %)

Minska 10 % (jfr 2014)

Minska 10 % (jfr 2014)

Vakanser

114 vakanta tjänster

132 (apr)

35 vakanta tjänster

Fåtal tillfälliga vakanser

Sjukfrånvaro

4,4 %

5,4 % (januari-juli)

4,2 %

4,1 %

Delaktighet enligt medarbetarenkät

73,2 %

-

75 %

80 %

Plats 6 i Sverige

-

Plats ≥ 2

Plats ≥ 2

Kollektivtrafikens marknadsandel

11,3 % (helår 2014)

11,42 % (augusti 2014 –
juli 2015)

11,4 %

11,7 %

Sammanhållet ledningssystem för samtliga verksamheter

-

Implementering påbörjas

Fullt implementerat

1,6 %

1,1 %

67 %

41 %

Medarbetare

Verksamhetsutveckling
Öppna jämförelser – totalindex medicinska indikatorer,
tillgänglighet, patienterfarenhet

Ekonomi
3,9 %

Resultatmål

3,1 %

Självfinansiering investeringar

132 %

Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik ska vara minst

54,6 %

53,7 %

>50 %

>50 %

Pensionsförvaltningar

12 %

5,4 %

3%

3%

Genomsnittlig likviditet

1 087 Mkr

700 Mkr

700 Mkr

50 %
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Sammanfattning av perioden
Den tidigare rapporterade belastningen inom Hälso- och sjukvården till följd av en ovanligt
kraftig säsongsinfluensa har avlösts av en svår brist på vikarier med fler stängda vårdplatser än
föregående år som följd. Detta har i sin tur lett till att beläggningen i slutenvård åter ökat efter en
nedgång i maj.
Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor och läkare vilket leder till dyra
lösningar med hyrpersonal, resursenhetsutnyttjande och övertid. Sjukfrånvaro och övertid ligger
fortsatt över tidigare års nivåer. Användning av hyrläkare ökade under 2014 inom samtliga
centrum och fortsätter att öka 2015 framför allt inom primärvård som en konsekvens av
pensionsavgångar. Resultatet av arbetet med kompetensförsörjning inför och under
sommarsemestrarna kommer att utvärderas under september.
Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter. Dock redovisas under sommarmånaderna en
försämring av väntetiderna för den elektiva vården till följd av neddragningar under
semesterperioden. Antal väntade till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri har åter ökat
efter att ha minskat något i maj.
Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade produktionsvolymer jämfört med
föregående år. Samtidigt ser vi en ökning av den akuta vården medan den planerade vården
har minskat i motsvarande grad.
Justerat resultat uppgår till -73 mnkr för Hälso- och sjukvården. Resultatförsämringen förklaras
framför allt av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, övertid, enstaka mycket dyra vårdtillfällen
inom köpt högspecialiserad vård och fortsatt höga läkemedelskostnader. Resultatutvecklingen
bedöms mer negativ jämfört med tidigare rapporter och prognosen måste därför revideras ned till
-123 mnkr exklusive ”kömiljarden” 2015 och anslag för privata vårdgivare.
Tågtrafiken har i stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del förseningar på grund av
signalfel, nerrivna kontaktledningar och andra infrastrukturella problem. Dessa behöver inte
nödvändigtvis inträffa i regionen, utan även fel som uppstår i angränsande län påverkar
Kronoberg. Trafiknämndens verksamhet har fungerat väl januari - juli 2015 och utfallet är totalt
mycket positivt. Resultatet för perioden är 13,0 miljoner bättre än budget. Prognosen för helåret
är ett överskott gentemot budget med 5,5 MKR.
Resultatet per juli månad för Region Kronoberg sammantaget visar ett positivt utfall på 119
mnkr, vilket är 66 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Detta beror till största delen av 30
mnkr som bokats upp från AFA för 2004 års försäkringspremier, fastighetsförsäljning av
regionens kansli samt specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehabgarantin.
Helårsprognosen pekar på ett resultat på 54 mnkr, vilket är en försämring med 36 mnkr jämfört
med prognosen i maj och 26 mnkr sämre än budgeterat för året. Resultatförsämringen förklaras
framförallt av ett försämrat prognostiserat resultat för hälso och sjukvården om 30 mnkr samt en
försämring av skatteprognosen med 7 mkr.
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1. Invånare
I enlighet med regionstyrelsens uppföljningsplan ska följande aktiviteter genomföras under 2015:
Målgruppsanpassade marknadsinsatser
Under årets inledning genomfördes aktiviteter främst inriktade på regionbusstrafiken i de östra
länsdelarna samt aktiviteter för att stärka resandet från de mindre stationerna på Södra
stambanan. Marknadsinsatserna har i det senare fallet inriktat sig på stationsnära bostadsorter.
Under sommarmånaderna har det främst genomförts säsongsberoende aktiviteter som
reklamutskick för Sommarlovskortet och information om tidtabellsskifte i Växjö Stadstrafik, men
även punktinsatser inriktade på att sprida kunskap om snabblinjerna i de västra länsdelarna.
Marknadsinsatserna har i det senare fallet inriktat sig på centrumnära boende.
Uppföljning av punktlighet
En testperiod av trafikledningens program och funktioner pågår. Delar av statistikrapporter har
börjat levereras, varför viss statistikuppföljning påbörjats.

2. Medarbetare
Närvarotid och frånvarotid 1, egen personal
Tabell: arbetade timmar

Region Kronoberg
A Närvarotid
C Frånvarotid
Totalsumma

Jan-juli 2015
4 940 906
1 837 515
6 778 421

Jan-juli 2014
4 750 689
1 682 989
6 433 679

Både närvarotid och frånvarotid har ökat i jämförelse med föregående år och period. Ökningen
beror till stor del på att vi blev fler anställda i och med Regionbildningen vid årsskiftet.
Närvarotiden ökar främst i arbetad tid, timlön och inom övertid/fyllnadstid. Frånvarotiden ökar
främst inom sjukfrånvaro, tjänstledighet/studieledighet och inom föräldraledighet inkl. partiell
föräldraledighet. Kompensationsledighet minskar något. Att sjukfrånvaron ökar beror till stor del
på att ett antal medarbetare drabbades av influensa/infektioner under årets första månader.
Samma orsaker bidrog också till att den tillfälliga föräldrapenningen (VAB) ökade i jämförelse
med föregående år och period.

Arbetade timmar bemanningsföretag2, läkare o sjuksköterska
1

Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet
och är därmed faktiskt utförda närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad.
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Tabell: arbetade timmar bemanningsföretag

Region Kronoberg
Läkare
Läkare jour
Sjuksköterska

Jan-juli 2015
Jan-juli 2014
31 123,9
22 168,7
3 859,5
1 478,3
11 143,8
3 788,4

Fortsatt en stor ökning av antalet arbetade timmar i förhållande till samma period föregående år.
Från hälso- och sjukvården anges svårigheter att rekrytera såväl till korttidsvikariat som till
tillsvidareanställningar som skäl till det ökade användandet av bemanningsföretag.
Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd3
Jan-juli 2015
Jan-juli 2014
Tot.
1-14 dgr >14 dgr Tot. 1-14 dgr >14 dgr
Region Kronoberg tot.
10,9
3,5
7,5 9,9
2,7
7,2

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Region Kronoberg tot.

Jan-juli 2015
Jan-juli 2014
Tot.
Kvinnor Män Tot.
Kvinnor Män
5,4
5,7
4,2
4,7
5,0
3,8

Sjukfrånvaron (i procent av ordinarie arbetstid) har ökat jämfört med föregående år och period,
från 4,7 till 5,4 procent. Sjukfrånvarodagar ökar från 9,9 dagar till 10,9 dagar. Det är framför allt
den korta sjukfrånvaron som ökar och det beror till stor del på att många medarbetare drabbades
något hårdare av årets influensa/infektioner i jämförelse med förra året. Den längre
sjukfrånvaron ökar något. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna. Månaderna
efter årets influensaperiod kan vi se att sjukfrånvaron fortsatt ligger kvar på en något högre nivå
än för motsvarande period de senaste åren. Fördjupad analys av sjukfrånvaron är inledd och
kommer att redovisas i kommande delårsrapport.

3. Verksamhetsutveckling
I enlighet med regionstyrelsens uppföljningsplan ska följande aktiviteter genomföras under 2015:
2

beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver 150810 med en schablon 1150:/tim för läkare PRC, 1500:-/tim för läkare SV, 2500:-/tim jour läkare och 500:-/tim för
sjuksköterskor
3 Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad
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Utveckla marknadsinsatser för att öka det kollektiva resandet
Länstrafiken har fortsatt med breda marknadsföringsinsatser med syfte att stärka varumärket och
öka kunskapen om Länstrafikens produkter och tjänster, samt medverkat vid ett flertal lokala
evenemang där vi informerat om att resa kollektivt och sålt Resekort på plats, delat ut tidtabeller
etc. för att fortlöpande jobba för att sänka tröskeln till resandet.
Utveckla en sammanhållen ledning och styrning för alla verksamheter
Budget med verksamhetsplaner är det styrande dokumenten för Region Kronoberg. Det
balanserande styrmodellen har nu inarbetats på regionstyrelse- och nämndsnivå.
Regionstyrelsen har fastställt en reviderad budgetprocess för Region Kronoberg från 2017 med
flerårsplan 2018-2019. Budgetprocessen kännetecknas av hög delaktighet och bra
beslutsunderlag. Processen ska vara tydlig, enkel att förstå och ska utgå från en analys av omvärld,
behov, ekonomi och verksamhet. Arbetet med den reviderade budgetprocessen inleds under
augusti månad.
Utveckla uppföljning genom processrelaterade styrtal
Arbetet med balanserad styrning och processrelaterade styrtal har nu gått in i
genomförandefasen. I oktober månad ska regionstyrelsens och nämndernas styrtal kunna följas
på webben.

4. Ekonomi
8
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Resultatet per juli månad visar ett positivt utfall på 119 mnkr, vilket är 66 mnkr bättre än
budgeterat för perioden. Överskottet kan främst förklaras av högre intäkter och bättre
finansiering än budgeterat för perioden. Dessa beror till största delen av 30 mnkr som bokats upp
från AFA för 2004 års försäkringspremier, fastighetsförsäljning av regionens kansli samt
specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehabgarantin.
Resultaträkning (mnkr)
JANUARI - JULI
Budget Avvikelse

HELÅR 2015

Resultatuppföljning

Utfall

Utfall

(mnkr)

2015

2015

2015

Prognos -

Avgifter

328

351

-23

93

Sålda tjänster

212

220

-8

221

Övriga intäkter

252

162

90

Summa intäk ter

792

733

1 940

1 894

jan-jul 2014 Årsbudget

Prognos

avvikelse

613

611

-2

379

371

-8

177

279

347

68

59

491

1 271

1 329

58

-46

1 799

3 266

3 368

-102

39

9

97

-88
-9

Intäkter

Kostnader
Bemanningskostnad
Varav inhyrd personal

60

Köpt vård

232

222

-10

212

382

391

Offentligt finansierad privat vård

151

156

5

152

267

265

2

Trafik

381

384

3

0

669

663

6

Läkemedel

347

347

0

313

595

598

-3

Övriga kostnader

534

565

32

595

952

951

1

Avskrivningar

116

127

11

106

218

193

25

Summa k ostnader

3 701

3 695

-5

3 177

6 349

6 429

-80

Verksamhetens nettokostnad

2 908

2 962

54

2 686

5 078

5 100

-22

Skatteintäkter

2 426

2 432

-6

2 265

4 149

4 131

-18

Statsbidrag

611

590

21

559

1 017

1 032

15

Finansnetto

-10

-7

-3

2

-7

-9

-2

3 027

3 015

12

2 826

5 158

5 154

-4

119

53

66

139

80

54

-26

Totalt finansiering
Resultat

Tabellen ovan visar ett fortsatt stort budgetöverskridande för bemanningskostnader vilket främst
uppstått inom hälso-och sjukvården. Anledningen är densamma som beskrivits i tidigare
rapporter under året; det vill säga att kostnaden för hyrpersonal är för hög samt att det under
våren har det varit ett stort tryck på hälso- och sjukvården, dels beroende på hög
patienttillströmning då årets influensavaccin gav dålig effekt och dels på grund av en även hög
korttidsfrånvaro för den egna personalen.
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Resultatuppföljning per nämnd samt ledning och finansiering (mnkr)
JANUARI - JULI 2015
Resultatuppföljning
(mnkr)

HELÅR 2015

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

-2 050

-1 977

-73

-3 407

-3 530

-123

-154

-168

13

-291

-285

6

Regional utvecklingsnämnd

-24

-28

4

-49

-49

0

Kulturnämnd

-27

-29

3

-50

-50

0

-5

-6

1

-10

-10

0

-2 261

-2 208

-53

-3 808

-3 925

-117

-490

-502

12

-860

-860

0

-2 751

-2 710

-41

-4 668

-4 785

-117

Regionservice

-21

-11

-9

-25

-27

-3

Regionstab

-42

-41

-1

-70

-71

-1

Regiongemensamt

-79

-193

114

-285

-186
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Hälso- och sjukvårdsnämnd
Trafiknämnd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Summa nämnder
Vårdval
Summa nämnder och vårdval

Förtroendemannaorganisation
Summa Ledning och stöd
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

-17

-8

-9

-30

-31

-1

-159

-254

95

-410

-315

95

-2 910

-2 964

54

-5 078

-5 100

22

2 426

2 432

-6

4 149

4 131

-18

Statsbidrag

611

590

21

1 017

1 032

15

Finansnetto

-8

-4

-4

-7

-9

-2

3 029

3 017

12

5 158

5 154

-4

119

53

66

80

54

-26

Summa finansiering
Summa

Helårsprognos per juli månad
Helårsprognosen pekar på ett resultat på 54 mnkr, vilket är en försämring med 36 mnkr jämfört
med prognosen i maj och 44 mnkr sämre än budgeterat för året. Resultatförsämringen förklaras
framförallt av ett försämrat prognostiserat resultat för hälso och sjukvården om 30 mnkr samt en
försämring av skatteprognosen med 7 mkr. I den totala prognosen ingår tillfälliga intäkter och
överskott på centrala anslag. Främst är det återbetalning av AFA medel med 30 mnkr och
fastighetsförsäljning av regionens kansli som tillsammans med flyttkostnader beräknas ge ett
nettoöverskott på 30 mnkr. Anslaget för pensionskostnader förväntas ge ett överskott även under
2015 på ca 15 mnkr.
Inom Hälso-och sjukvårdsnämnden finns ett prognostiserat underskott på 123 mnkr (vilket är 53
mnkr sämre än träffad överenskommelse). Hälso- och sjukvårdsnämnden har i juni 2015 beslutat
att ge Hälso- och sjukvårdsledningen i uppdrag att med utgångspunkt i genomförbara åtgärder
samt långsiktiga processer återkomma i september med en tidsatt plan för en ekonomi i balans
över tid.
Övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans med budget eller mindre överskott för
helåret 2015.
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Kommentarer
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Det redovisade resultatet för hälso- och sjukvården uppgår efter juli till ett underskott om 73
mnkr att jämföra med ett underskott på 57 mnkr i maj. Resultatförsämringen förklaras framförallt
av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, sjukfrånvaro och övertid.
Helårsprognosen baserad på bedömning per juli månad är -123 mnkr vilket är en försämring
med 30 mnkr jämfört med maj-rapporten och 53 mnkr sämre än träffad överenskommelse..
Merkostnader förknippade med årets ovanligt svåra influensaperiod samt köpt vård hänförbar
till 2014 bedöms till ca 13 mnkr. En prognos avseende hälso- och sjukvårdens strukturella
resultat skulle därmed bli -110 mnkr. Merkostnader för den besvärliga bemanningssituationen
antas då vara strukturella. Ett scenario där bemanningen endast utgörs av egen personal skulle
innebära minskade kostnader med 53 mnkr. Med sjukfrånvaro och övertid på 2013 års nivå
skulle kostnaderna minska med ytterligare 12 mnkr.
Trafiknämnd
Trafiknämndens verksamhet har fungerat väl januari – juli och utfallet är totalt mycket positivt.
Det redovisade resultatet för trafiknämnden uppgår efter juli till 13 mnkr att jämföra med ett
nollresultat i maj.
Utvecklingen av självfinansieringsgrad och trafikutbudets anpassning till resenärernas behov
kommer att vara avgörande för den framtida resultatutvecklingen. Prognosen för helåret är ett
resultat på 5,5 mnkr.
Regional utveckling
Det redovisade resultatet för regional utveckling uppgår efter juli månad till 4 mnkr att jämföra
med 2 mnkr i maj. Verksamheten går enligt plan och prognosen för 2015 är att budgeten i stort
sett kommer hållas med ett litet positivt resultat på 0,3 mnkr.
Kulturnämnd
Det redovisade resultatet för Kulturnämnden t o m juli visar på en positiv avvikelse gentemot
budget med 3 mnkr att jämföra med 1 mnkr i maj. Det positiva resultatet beror på att driftstöd ej
är periodiserade korrekt alt ej utbetalade. Verksamheten går enligt plan och prognosen för helåret
är en ekonomi i balans och ett nollresultat i förhållande till budget.
Regionservice
Det redovisade resultatet för regionservice uppgår efter juli till ett underskott på 9 mnkr att
jämföra med ett underskott på 7 mnkr i maj. En stor del av underskottet beror på kostnader i
samband med regionbildningen och flytten till Nygatan, vilka Regionservice ska kompenseras för.
Prognosen för helåret, efter justering för dessa kostnader, är ett underskott på 3 mnkr.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1101
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-08-26

Regionstyrelsen

Resurser till hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till resursfördelning behandlas vid
beredning och beslut om Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 49§/2015 att föreslå regionstyrelsen
besluta att tillföra resurser till hälso- och sjukvårdsavdelningen samt ITavdelningen motsvarande en verksamhetsutvecklare, en logistiker samt en
analys/IT funktion för att säkerställa att produktions- och kapacitetsplaneringen
kan nå ett breddinförande under 2016 och vara slutfört i början på 2017.
Fördelning av resurser till styrelse och nämnder för 2016 beslutas av
regionfullmäktige vid fastställande av Region Kronobergs budget 2016 med
flerårsplan 2017-2018. Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till
resursfördelning behandlas vid beredning och beslut om budget.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Jens Karlsson
Ekonomidirektör

Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden 49§/2015
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Protokollsutdrag
Datum: 2015-09-03

Trafiknämnden
Tid

2015-09-03gDate 09:00-15:00

Plats

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Beslutande ledamöter

Peter Freij (S) (ordförande)
Helena Lagstrand (V) (vice ordförande)
Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)
Carl-Olof Bengtsson (S)
Julia Berg (S)
Eva Johnsson (KD)
Marianne Nordin (S) ersätter Camilla Ymer (S)
Tommy Andersson (M) ersätter Ann-Charlotte Wiesel (M)
Josef Tingbratt (KD) ersätter Viktor Emilsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Erik Jansson (MP)

Övriga närvarande

Patric Littorin Sekreterare
Thomas Nilsson
Patrik Tidåsen
Clas Carlsson
Ulf Pettersson
Julija Markensten
Jessica Gunnarsson

Rätt utdraget ur det justrerade protokollet intygas

………………………………………………………………………………………
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Protokollsutdrag
Datum: 2015-09-03

§ 65. Länstrafiktaxa 2016 15RK363
Beslut
Trafiknämnden beslutar rekommendera regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2016 i enlighet med Sven Sunessons reviderade förslag.
att Länstrafiktaxa 2016 ska gälla från och med söndagen den 13 december 2015 vid
tidtabellskifte i regiontrafiken.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Förslag till länstrafiktaxa 2016 föreligger för godkännande av regionfullmäktige.
I framtagandet av förslaget har bland annat ingått rekommendationer från den
taxeöversyn som genomfördes under 2013 av konsultföretaget WSP på uppdrag av
Länstrafiken Kronoberg. Länstrafiken har inför fastställandet av Länstrafiktaxa 2016
tagit fram ett underlag som innefattar det uppdrag som gavs vid RFSS
regionfullmäktige § 41/2014: att inför taxa 2016 bör inriktningen vara att rabattsats för
studerande ska synkroniseras inom länet och över länsgräns, samt att även taxan för
enkel biljett vid kortare bussresor ses över.
Sammanfattningsvis innebär förslaget följande förändringar från 2015 års taxa:
Taxan för Enkelbiljett - Vuxen är oförändrad för resor inom 1 respektive 3 zoner,
medan priset för resor inom 2 zoner sänks med 2 kronor. För resor inom 4 zoner och
mer höjs taxan med 1 krona per zon upp till taktaxan på motsvarande 12 zoner. Detta
innebär att taxan nu ökar med 12 kronor per zon från zon 3 och upp till taktaxan.
Dessa taxeförändringar är i enlighet med WSP:s rekommendationer.
Taxan för Resekort Period är oförändrade inom 1 respektive 3 zoner, medan priset för
inom 2 zoner sänks med 20 kronor.
Resekort Period - Buss höjs med 20 kronor (ordinarie pris) för 4 zoner och justeras så
att priset därefter ökar med 80 kronor per zon upp till och med Länskort. Priset för
Länskort -Buss höjs därmed från 1 080 kronor till 1 160 kronor.
Resekort Period - Tåg höjs med 40 kronor (ordinarie pris) för 4 zoner och justeras så
att priset därefter ökar med 80 kronor per zon upp till och med Länskort. Priset för
Länskort -Tåg höjs därmed från 1 340 kronor till 1 360 kronor.
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Även dessa prisändringar är i enlighet med WSP:s taxeutredning.
Rabatten för Studerandekort giltiga inom Kronobergs län samt för Ungdomskort höjs
till 25 procent.
Taxan för Fritidskort höjs med 20 kronor (terminsgiltighet).
Skolkort med full giltighet slopas eftersom samtliga kommuner idag köper skolkort
med giltigheten 2 resor/dag.
Trafiknämnden kan under löpande år besluta om mindre justeringar/erbjudanden som
initieras av Länstrafiken Kronoberg och sker i samband med marknadsföringsinsatser.
Sådana justeringar görs under förutsättning av att kostnaden ryms inom fastställd
budget.
Sven Sunesson, med instämmande av Eva Johnsson, Carl-Olof Bengtsson, Marianne
Nordin, Julia Berg och Tommy Andersson yrkar på ett reviderat förslag innehållande
följande:
Föremålet för en utökad budget är att stärka området Närtrafik. Detta är en verksamhet
som inte bedöms kunna bli fullt utbyggd förrän en bra bit in på 2016. Av denna
anledning bedöms behovet inte finnas att fullt ut finansiera denna satsning med
taxeintäkterna för 2016.
Föreslås därför att genomföra en mindre kraftig skärpning av taxehöjningen för 2016
till att endast omfatta den slopade sänkningen av taxan på 2-zonsrelationer samt en
riktad försiktig höjning på 8 resp 12 zoner.
Höjning av enkelbiljettstaxan på 8 zoner med 7:- till 110:- samt på 12 zoner, en
höjning med 13:- till 160:-. (Alla priser vuxenbiljett, ordinarie pris. Övriga biljettslag
samt reskassa räknas om efter vedertagen formel).
Ovanstående får effekt på tågresande Alvesta mot länsgräns i öster samt på
genomgående tågresande. Dessa åtgärder bedöms innebära en intäktsförstärkning på
1,5 Mkr gentemot budget (800 tkr för slopad 2-zonssäkning och ca 700 tkr i extra
intäkter på enkelbiljetter).
I övrigt inga andra förändringar på liggande taxeförslag
Förslaget skulle, efter vad länstrafiken bedömer innebära en mindre prismässig negativ
inverkan på kunder i allmänhet.
Då ärendet bereds vidare av regionstyrelsen föreslås att paragrafen blir omedelbart
justerad.
Förslag till beslut
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Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar rekommendera
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2016 i enlighet med föreliggande förslag.
att Länstrafiktaxa 2016 ska gälla från och med söndagen den 13 december 2015 vid
tidtabellskifte i regiontrafiken.

Justerad
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2016

Förslag till Trafiknämnden 3 september 2015
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BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR
SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR 2016
RESEKORT
SUBVENTIONERADE RESOR
MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP
BESÖKSKORT FÖR UTLÄNDSKA UNGDOMAR, BESÖKSBILJETT
GILTIGHET I TÅGTRAFIK
RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER
TVÅ TIMMARS ÖVERGÅNGSTID I FÖRSTA ZONEN
DUO/FAMILJ
SOMMARERBJUDANDE; SOMMARLOVSKORTET
PRISDIFFERENTIERING AV FÖRSÄLJNINGSKANALER
FRITIDSKORT
SKOLKORT, BUSS
SKOLKORT, TÅG
FÄRDTJÄNSTTAXA
TAXOR:
PERIODKORT BUSS
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PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS
STUDERANDEKORT BUSS
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BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR

Sedan några år tillbaka är Länstrafiken Kronoberg med i Kollektivtrafikbarometern, som
är en landsomfattande kvalitets- och attitydundersökning som genomförs av landets
länstrafiksorganisationer.
År 2014 hamnade länstrafikens Nöjd Kund Index (NKI) avseende prisvärdhet på 44 %.
Detta värde är i paritet med riksgenomsnittet (43 %) men som en följdreaktion på
taxehöjningar en försämring mot 2013 (51 %).
Länstrafiktaxan för 2015 innebar följande:
 Resekort Period fick en höjning med 20 kr per korttyp (prishöjning avseende
ordinarie pris) för 1-5 zoner. Resekort Period från 6 zoner t o m Länskort höjdes
med 40 kr per korttyp. Ett enzonskort fick exempelvis en prishöjning från 520 kr till
540 kr medan ett Länskort buss höjdes från 1040 kr till 1080 kr.
 Gruppresor för grundskoleelever höjdes från 160 kr till 192 kr för en resa i
stadstrafiken samt från 285 kr till 300 kr för en resa i regiontrafiken (eller med tåg).
Priset beräknat på 15 st reskassebiljetter (men Grundskola Grupp medger upp till 30
personer/grupp).
 En besöksbiljett infördes med länsgiltighet för 1 respektive 3 dagar med målgruppen
besökare i länet.
 Endagskort höjdes från 100 kr till 120 kr.
 Besökskort utländska studenter höjdes från 100 kr till 185 kr.
 Beräkningsprincipen för skolkort förändrades så att skolkort med full giltighet
prismässigt likställdes med motsvarande studerandekort och skolkort 2 resor/dag fick
en procentuellt gynnsammare rabattering.
 Rabatt för länsgränsöverskridande periodkort för studerande infördes i Sydtaxan med
25 %.
 Årskort började säljas med löpande årsgiltighet.
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SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR 2016

Nedan sammanfattas de förändringar som införs 2016:
 Taxan för enkelbiljetter vuxen bibehålls för resor inom 1 samt inom 3 zoner. Resor
inom 2 zoner prissänks med 2 kr. Taxan för enkelbiljetter höjs med 1 kr för fyra
zoners resa och därefter ökande med 1 kr per zonsteg till taktaxa 12 zoner. Det
innebär att taxan ökar i steg om 12 kr per zon upp till taktaxa från zon 3. Dessa
taxeförändringar sker i enlighet med de rekommendationer som lades fram i WSP:s
konsultrapport efter den utredning som gjordes 2013 på uppdrag av
Regionfullmäktige. Rapporten gav uttryck för att Länstrafiken i Kronobergs län hade
något höga taxor på korta reserelationer, men att där var utrymme för höjningar på
längre relationer.

För Resekort Period inom 2 zoner sänks priset med 20 kr. Priserna för 1-zonskort
respektive 3-zonskort bibehålls. Resekort Period Buss får en höjning med 20 kr
(ordinarie pris) för 4 zoner. Därefter justeras priset så att det skiljer 80 kr per zon upp
t.o.m. Länskort. Priset för Länskort Buss höjs därmed från 1 080 kr till 1 160 kr.
Resekort Period Tåg får en höjning med 40 kr (ordinarie pris) för 4 zoner. Därefter
justeras priset så att det skiljer 80 kr per zon upp t.o.m. Länskort. Priset för Länskort
Tåg höjs därmed från 1 340 kr till 1 360 kr. Även dessa prisändringar sker i enlighet
med WSP:s taxeutredning.
 Rabatten för studerandekort med inomläns giltighet, samt för ungdomskort, höjs till
25 %.
 Fritidskort höjs med 20:- (terminsgiltighet).
 Skolkort med full giltighet slopas eftersom att samtliga kommuner köper skolkort
med giltigheten 2 resor/dag.

Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2016. Under löpande år kan mindre
justeringar/erbjudanden som initieras av Länstrafiken och som hänger samman med
marknadsföringsinsatser beslutas av Trafiknämnden under förutsättning att kostnaden
ryms inom fastställd budget.
Taxeförändringarna 2016 träder i kraft söndagen den 13 december 2015 i samband med
tidtabellsskifte för tåg och buss i länet. Enda undantaget är eventuella taxeförändringar
avseende färdtjänst där taxeändringar träder i kraft den 1 januari 2016.
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RESEKORT

Under 2009-2010 infördes Resekortet som kan innehålla både periodgiltighet och
reskassa (tidigare rabattkort).
3.1 Resekortet buss 1 zon (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i en zon.
3.2 Resekortet buss 2 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i två angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Tvåzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de två angivna zonerna.
3.3 Resekortet buss 3 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i tre angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Trezonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de tre angivna zonerna.
3.4 Resekortet buss 4 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i fyra angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Fyrzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fyra angivna zonerna.
3.5 Resekortet buss 5 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i fem angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Femzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fem angivna zonerna.
3.6 Resekortet buss 6 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i sex angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Sexzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sex angivna zonerna.
3.7 Resekortet buss 7 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i sju angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Sjuzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sju angivna zonerna.
3.8 Resekortet buss län (30 dagar)
Periodkort för resor med buss i hela länet. För samtliga län inom Sydtaxesamarbetet så
är respektive länsgräns även taxegräns.
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3.9 Periodkort tåg (30 dagar)
Sedan 11 januari 2009 finns zonrelaterade periodkort för tåg på samma sätt som för
periodkort buss. Dessa zonrelaterade periodkort kan även kombineras för köp av zoner i
andra län t.ex. periodkort för tåg andra klass Lund – Älmhult eller Växjö – Hässleholm.
Periodkorten för tågtrafiken gäller även för samma zoner i busstrafiken.
Periodkort tåg finns för tåg andra klass respektive tåg första klass och finns i följande
varianter:








Två zoner
Tre zoner
Fyra zoner
Fem zoner
Sex zoner
Sju zoner
Län

Periodkort för tåg gäller inte på SJ 2000.
3.10 Studerandekort (30 dagar)
Sedan 2009 finns studerandekort dels för buss och dels för tåg inom länet.
Studerandekorten ger 25 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris.
Studenter som är berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller Studentkort.
Studerandekorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Studerandekorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
6
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3.11 Ungdomskort (30 dagar)
I december 2011 infördes ungdomskort dels för buss och dels för tåg inom länet.
Ungdomskortet ger 25 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris (vilket innebär
samma pris som gäller för studerandekorten) och gäller upp till och med 19 års ålder.
Vid resa med Ungdomskortet skall legitimation som styrker giltig ålder kunna uppvisas.
Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län

3.12 Studerandekort, giltighet i Sydtaxan – dvs över länsgräns
I och med taxeskiftet i december 2014 infördes studeranderabatt på länsgränsöverskridande periodprodukter inom taxesamarbetet i södra Sverige. Rabatteringen på
dessa produkter är 25 % på ordinarie pris för den valda sträckan. Studenter som är
berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller Studentkort.
Den som reser med rabatterat färdbevis ska kunna uppvisa fotolegitimation och
kompletterande handlingar som styrker rätten att resa för rabatterat pris (Mecenat- el
Studentkort).
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3.13 Årskort (ett år)
Årskorten säljs under året med en löpande giltighet om 365 dagar och kan endast köpas
på Länstrafikens kansli/kundcenter. Årskorten säljs för hela giltigheten, men kan på
grund av sjukdom, ändrade arbetsförhållanden eller liknande returneras och återlösas
enligt en avräkningsmodell under året fram till den 10:e giltighetsmånaden. Därefter
medges ej återlösen.
Årskorten för buss finns i följande varianter:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Årskorten för tåg finns i följande varianter:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Priset för årskortet motsvarar priset för 9,5 månader.
Årskorten kan endast köpas med giltighet för zoner inom Kronobergs län.
3.14 Reskassa
I samband med införandet av det nya biljettsystemet 2009 bytte rabattkortet namn till
Reskassa. Resekortets reskassa kan användas som betalning för resor med kollektivtrafik
till och från samt inom Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar och
Jönköpings län.
Resekort med reskassa säljs endast med jämnt hundratal kronor. Lägsta inköpsbelopp
från och med 9 december 2012 är 100 kronor.
Reskassa ger alltid 20 % rabatt på ordinarie enkelbiljettspris.

8
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SUBVENTIONERADE RESOR

I och med att Länstrafikens verksamhet erfordrar bidrag är varje resa subventionerad
med skattemedel. Länstrafiken får utöver detta varje år en mängd förfrågningar om
ytterligare subvention av resor utöver de normala taxorna. Följande policy gäller vid
förfrågningar om ytterligare subvention av resor utöver ordinarie taxa:
 Extra resor ombesörjs av Länstrafiken endast åt de huvudmän som Länstrafiken
träffat skolskjutsavtal med.
 Ytterligare subventioner av resor, t.ex. fria resor i någon omfattning, utöver vad
regionfullmäktige fastställt, genomförs ej. Trafiknämnden kan besluta om enstaka
undantag, företrädesvis i samband med nationella kollektivtrafikkampanjer.
5

MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP

Följande policy gäller för mängdrabatt vid större inköp:
Inköp av reskassa:
Inköp av periodkort:
Inköp av endagskort:
Enkelbiljetter:
6

10 % volymrabatt vid inköp av minst 100 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 10 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 50 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 1 000
biljetter/kalenderår

BESÖKSKORT FÖR UTLÄNDSKA UNGDOMAR

Sedan 1995 har Länstrafiken tilldelat utländska ungdomar ett besökskort gällande fritt
resande i länet i max 8 dagar. Från och med 2015 betalar respektive skola/arrangör 185
kr exklusive moms/besökskort.
6.1 BESÖKSBILJETT
I och med Taxa 2015 introducerades besöksbiljetter som riktar sig till turister och
tillfälliga besökare. Giltigheten är 1 respektive 3 dygn. Biljetten finns att köpa ombord på
buss, i biljett-automater och på fasta försäljningsställen.
Stadstrafik
Besöksbiljett 24 timmar
Besöksbiljett 72 timmar

Vuxen
65 kr
130 kr

Barn
39 kr
78 kr

Län
Besöksbiljett 24 timmar
Besöksbiljett 72 timmar

Vuxen
120 kr
240 kr

Barn
72 kr
144 kr
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GILTIGHET I TÅGTRAFIK

Sedan den 11 januari 2009 svarar Länstrafiken Kronoberg för taxorna inom Kronobergs
län i Öresundstågtrafiken. Sedan den 12 december 2010 gäller Länstrafiken Kronobergs
taxor även ombord på Krösatågen inom länet. Från och med den 15 december 2013
gäller Länstrafiken Kronobergs taxor även ombord på Pågatågen inom länet.
Övriga tågtaxor fastställs av respektive tågoperatör.
8

RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER

Den 1 februari 2007 infördes en rabatterad gruppbiljett i linjetrafik för grundskoleelever.
Gruppbiljetten kan användas för kulturaktiviteter, vid besök av olika slag etc. Priset är ett
enhetspris för hela gruppen oavsett gruppens storlek. Gruppen får vara maximalt 30
personer. Gruppbiljetten gäller sedan 15 december 2013 hela skoldagen utan
tidsbegränsning. Resorna måste föranmälas till Länstrafiken minst två arbetsdagar i
förväg.
9

TVÅ TIMMARS ÖVERGÅNGSTID I FÖRSTA ZONEN

2008 infördes förlängd övergångstid. Övergångstiden förlängdes från en timme till två
timmar i den första zonen för resenärer med reskassa och enkelbiljetter. Övergångstiden
gäller även mobilbiljetter. Förändringen innebär att en resenär kan genomföra en turoch returresa i Växjö stadstrafik inom två timmar för samma kostnad som en enkelresa
tidigare kostade. Förändringen kan även utnyttjas av regiontrafikresenärer som får
avdrag för den första zonen vid en snabb returresa.

10
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DUO/FAMILJ

Duo/familj gäller för högst fem personer och av dessa kan maximalt två personer vara
vuxna. Två vuxna kan alltså köpa en biljett Duo/familj. En familj kan bestå av: två
vuxna och upp till tre skolungdomar, en vuxen och upp till fyra skolungdomar eller fem
skolungdomar. Duo/familj kan köpas som enkelbiljett eller betalas med reskassa
alternativt som mobilbiljett.
Priset för Duo/familj beräknas efter priset för två vuxna med 10 % rabatt.
Duo/familj kan köpas samtliga dagar men inte i nattrafik.
11

SOMMARERBJUDANDE; SOMMARLOVSKORTET

Sommarlovskortet gäller för ungdomar t.o.m. 19 år, för obegränsat resande under två
sommarmånader och finns i tre varianter:
 Sommarlovskortet, län tåg & buss:
 Sommarlovskortet, län buss:
 Sommarlovskortet, stadstrafik:

1 020 kr (ordinarie pris 2 040 kr)
870 kr (ordinarie pris 1 740 kr)
405 kr (ordinarie pris 810 kr)

12 PRISDIFFERENTIERING AV FÖRSÄLJNINGSKANALER
Under hösten 2012 genomfördes ett tillägg om 20 kr vid kontant betalning ombord i
buss, det sista steget i prisdifferentieringsstrategin med syfte till att minska
kontanthanteringen i Länstrafikens fordon. Detta tillägg fortsätter tills vidare att
användas i Länstrafikens verksamhet.
13

FRITIDSKORT

Den 15 december 2013 infördes ett Fritidskort för ungdomar t.o.m. 19 år.
Fritidskortet finns i två varianter: Län tåg + buss samt Län buss.
Fritidskortet har giltighet måndag – fredag 14.00 - 04.00, samt lördag – söndag
00.00 -24.00. Fritidskortet utställs terminsvis 15 augusti-31 december samt 1 januari-15
juni. Kortet gäller under alla lov utom sommarlovet. Helgdagar är giltigheten som för
lördag/söndag. Lovdagar och studiedagar under terminen är giltigheten som för vardag.
Fritidskort säljs på fasta försäljningsställen och köps alltid för hela giltighetstiden.
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14 SKOLKORT BUSS
Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med buss enligt följande tabell:
Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie
periodkortspriser. Skolkortspriserna skall redovisas exklusive
moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr.
Skolkort län

Pris i % av länskort buss

2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort kommun

75
60
Pris i % av fyrzonskort buss

2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort tätort

75
60
Pris i % av tätortskort buss

2 resor/dag
1 resa/dag

75
60

Utöver skolkorten som normalt utställs läsårsvis så finns även praktikkort för 10
respektive 20 resor.
Det finns även endagskort som säljs till skolor och socialförvaltningar, Migrationsverket
etc. Dessa skolkort, praktikkort och endagskort säljs inte direkt till enskilda resenärer.

12
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15 SKOLKORT TÅG
Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med tåg enligt följande tabell:
Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie
periodkortspriser. Skolkortspriserna skall redovisas exklusive
moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr.
Skolkort län

Pris i % av länskort tåg

2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort kommun

75
60
Pris i % av fyrzonskort tåg

2 resor/dag
1 resa/dag

75
60

16 FÄRDTJÄNSTTAXA
Enligt beslut i regionfullmäktige 2012-10-12 (§47) skall färdtjänsttaxan följa taxan för
den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsttaxan framgår av punkt 34-35.
Region Kronoberg ansvarar för färdtjänsttaxan i de kommuner som överlåtit sina
uppgifter enligt Lag (1997:736) om Färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Detta innebär att Region Kronoberg i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet fastställer färdtjänsttaxan för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Tingsryd och Växjö.
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PERIODKORT BUSS
Pris 2016
inkl moms

Pris 2015
inkl moms

Differens

540
680
760
840
920
1 000
1 080
1 160

540
700
760
820
880
960
1 020
1 080

– 20
+ 20
+ 40
+ 40
+ 60
+ 80

486
612
684
756
828
900
972
1 044

486
630
684
738
792
864
918
972

– 18
+ 18
+ 36
+ 36
+ 54
+ 72

5 130
6 460
7 220
7 980
8 740
9 500
10 260
11 020

5 130
6 650
7 220
7 790
8 360
9 120
9 690
10 260

– 190
+ 190
+ 380
+ 380
+ 570
+ 760

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
Årskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

14
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PERIODKORT TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2016
inkl moms

Pris 2015
inkl moms

Differens

820
940
1 040
1 120
1 200
1 280
1 360

840
940
1 000
1 100
1 180
1 280
1 340

– 20
+ 40
+ 20
+ 20
+ 20

738
846
936
1 008
1 080
1 152
1 224

756
846
900
990
1 062
1 152
1 206

– 18
+ 36
+ 18
+ 18
+ 18

7 790
8 930
9 880
10 640
11 400
12 160
12 920

7 980
8 930
9 500
10 450
11 210
12 160
12 730

– 190
+ 380
+ 190
+ 190
+ 190

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
Årskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
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PERIODKORT TÅG (FÖRSTA KLASS)
Pris 2016
inkl moms

Pris 2015
inkl moms

1 250
1 370
1 470
1 550
1 630
1 710
1 790

1 270
1 370
1 430
1 530
1 620
1 710
1 770

Differens

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

16
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– 20
+ 40
+ 20
+ 20
+ 20
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PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS
I KOMBINATION MED ZONER I ANDRA LÄN
Pris 2016
inkl moms

Pris 2015
inkl moms

Differens

360
500
580
840
920
1 000
1 080
1 160

360
520
580
820
880
960
1 020
1 080

– 20
+ 20
+ 40
+ 40
+ 60
+ 80

360
500
580
1 020
1 120
1 200
1 280
1 360

360
520
580
1 040
1 100
1 180
1 280
1 340

– 20
+ 40
+ 20
+ 20
+ 20

30-dagarskort buss:
Enzonskort (- 180)
Tvåzonskort (- 180)
Trezonskort (- 180)
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
30-dagarskort tåg andra klass:
Enzonskort (- 320)
Tvåzonskort (- 320)
Trezonskort (- 360)
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

Exempel: Om en resenär från Skåne vill lägga till en zon i Kronobergs län (Älmhult) så
blir i Taxa 2016 merkostnaden för den zonen 360 kronor.
Periodkort över länsgräns kan även ställas ut med giltighet för studerande.
Då tillämpas ovanstående prissättning med en rabatt på 25 %.
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STUDERANDEKORT BUSS
Pris 2016
inkl moms

Pris 2015
inkl moms

Differens

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

405
510
570
630
690
750
810
870

432
560
608
656
704
768
816
864

– 27
– 50
– 38
– 26
– 14
– 18
– 6
+ 6

389
504
547
590
634
691
734
778

– 24
– 45
– 34
– 23
– 13
– 16
– 5
+ 5

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

18

365
459
513
567
621
675
729
783
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STUDERANDEKORT TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2016
inkl moms

Pris 2015
inkl moms

Differens

615
705
780
840
900
960
1 020

672
752
800
880
944
1 024
1 072

– 57
– 47
– 20
– 40
– 44
– 64
– 52

605
677
720
792
850
922
965

– 51
– 42
– 18
– 36
– 40
– 58
– 47

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

554
635
702
756
810
864
918
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UNGDOMSKORT BUSS
Pris 2016
inkl moms

Pris 2015
inkl moms

Differens

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

405
510
570
630
690
750
810
870

432
560
608
656
704
768
816
864

– 27
– 50
– 38
– 26
– 14
– 18
– 6
+ 6

389
504
547
590
634
691
734
778

– 24
– 45
– 34
– 23
– 13
– 16
– 5
+ 5

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

20

365
459
513
567
621
675
729
783
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UNGDOMSKORT TÅG ANDRA KLASS
Pris 2016
inkl moms

Pris 20145
inkl moms

Differens

615
705
780
840
900
960
1 020

672
752
800
880
944
1 024
1 072

– 57
– 47
– 20
– 40
– 44
– 64
– 52

605
677
720
792
850
922
965

– 51
– 42
– 18
– 36
– 40
– 58
– 47

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

554
635
702
756
810
864
918
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Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER BUSS
Pris 2016
inkl moms

Pris 2015
inkl moms

26
35
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156

26
37
48
59
70
81
92
103
114
125
136
147

–2
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

16
21
29
36
43
50
58
65
72
79
86
94

16
22
29
35
42
49
55
62
68
75
82
88

–1
+1
+1
+1
+3
+3
+4
+4
+4
+6

47
63
86
108
130
151
173
194
216
238
259
281

47
67
86
106
126
146
166
185
205
225
245
265

–4
+2
+4
+5
+7
+9
+ 11
+ 13
+ 14
+ 16

Skolungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner
Duo/Familj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

22

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
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Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2016
inkl moms

Pris 2015
inkl moms

26
35
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156

26
37
48
59
70
81
92
103
114
125
136
147

–2
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

16
21
29
36
43
50
58
65
72
79
86
94

16
22
29
35
42
49
55
62
68
75
82
88

–1
+1
+1
+1
+3
+3
+4
+4
+4
+6

47
63
86
108
130
151
173
194
216
238
259
281

47
67
86
106
126
146
166
185
205
225
245
265

–4
+2
+4
+5
+7
+9
+ 11
+ 13
+ 14
+ 16

Skolungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner
Duo/Familj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
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Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER TÅG (FÖRSTA KLASS)
Pris 2016
inkl moms

Pris 2015
inkl moms

56
65
78
90
102
114
126
138
150
162
174
186

56
67
78
89
100
111
122
133
144
155
166
177

–2
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

Skolungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)
1
zon
46
2
zoner
51
3
zoner
59
4
zoner
66
5
zoner
73
6
zoner
80
7
zoner
88
8
zoner
95
9
zoner
102
10 zoner
109
11 zoner
116
12 zoner
124

46
52
59
65
72
79
85
92
98
105
112
118

–1
+1
+1
+1
+3
+3
+4
+4
+4
+6

24
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NATTAXA OCH NATTILLÄGG
Pris 2015
inkl moms

Pris 2014
inkl moms

Differens

Taxa i nattrafiken, en zon
Nattillägg (med periodkort)
Nattaxa kontant
Nattaxa (reskassa)

0
50
40

0
50
40

-

Taxa i nattrafiken, 2-6 zoner
Nattillägg (med periodkort)
Nattaxa kontant
Nattaxa (reskassa)

0
100
80

0
100
80

-

Taxa i nattrafiken, 7-10 zoner
Nattillägg (med periodkort)
Nattaxa kontant
Nattaxa (reskassa)

0
100
80

0
100
80

-

Pris 2015
inkl moms

Pris 2014
inkl moms
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ÖVRIGT
Differens

Reskassa
(20 % rabatt)

fr.o.m. 100 kr
fr.o.m. 100 kr
(jämna hundratals kronor)

-

Cykel regiontrafik buss

som skolungdom

som skolungdom

-

Cykel tåg

som skolungdom

som skolungdom

-

Kontrollavgift buss

1 000

1 000

-

Kontrollavgift tåg

1 000

1 000

-
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SKOLKORT BUSS
Kostnad/månad
exkl. moms
2016
2015

Differens

Skolkort län
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 820
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 655

765
610

+ 55
+ 45

Skolkort kommun
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 595
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 475

580
465

+ 15
+ 10

Skolkort tätort
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 380
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 305

380
305

-

Övriga biljetter
Skolkort, ersättningskort (inkl. moms)
- gymnasieelever
- gymnasieelever med polisanmälan
- grundskoleelever årskurs 7-9
- grundskoleelever årskurs F-6

250
100
100
0

250
100
100
0

-

Besökskort, 8 dagar, utländska studenter

185

185

-

Endagsbiljett län (inkl. moms)

120

120

-

Praktikkort (inkl moms)

220:-/440:- (10/20 resor)

Gruppbiljett enkelresa stadstrafik

192

192

-

Gruppbiljett enkelresa regiontrafik

300

300

-
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SKOLKORT TÅG
Kostnad/månad
exkl. moms
2016
2015

Differens

Skolkort län
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 960
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 770

950
760

+ 10
+ 10

Skolkort kommun
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 735
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 590

710
565

+ 25
+ 25
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SOMMARLOVSKORT
Pris 2016
inkl moms

Giltighet under två sommarmånader
Sommarlovskort, län tåg & buss
1 020
Sommarlovskort, län buss
870
Sommarlovskort, stadstrafik
405
33
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Pris 2015
inkl moms

Differens

1 072
864
432

– 52
+ 6
– 27

FRITIDSKORT
(jämförpris
/månad)

Pris
2016

Pris
2015

Fritidskort län buss
Giltighet mån-fre 14.00 - 04.00, lör-sön 00.00-24.00
Giltighet en termin

(182:-)

820:-

800:-

Fritidskort län buss + tåg
Giltighet mån-fre 14.00 - 04.00, lör-sön 00.00-24.00
Giltighet en termin

(227:-)

142

1 020:- 1 000:-
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FÄRDTJÄNST ENKELBILJETT

Enkelbiljetter
Pris 2016
Resa antal zoner
inkl moms
Vuxen, bokning dagen före resan
1
zon
40
2
zoner
55
3
zoner
70
4
zoner
80
5
zoner
95
6
zoner
115
7
zoner
130

Pris 2015
inkl moms

Vuxen, bokning samma dag som resan
1
zon
50
2
zoner
65
3
zoner
80
4
zoner
100
5
zoner
120
6
zoner
140
7
zoner
165
Ungdom 7 – 19 år, bokning dagen före resan
1
zon
30
2
zoner
35
3
zoner
45
4
zoner
50
5
zoner
60
6
zoner
70
7
zoner
80
Ungdom 7 – 19 år, bokning samma dag som resan
1
zon
35
2
zoner
40
3
zoner
55
4
zoner
65
5
zoner
75
6
zoner
85
7
zoner
100

28

143

Differens

40
55
70
80
95
115
130

-

50
65
80
100
120
140
165

-

30
35
45
50
60
70
80

-

35
40
55
65
75
85
100

-
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30-dagarskort:
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner

FÄRDTJÄNST PERIODKORT
Pris 2015
inkl moms

Pris 2014
inkl moms

Differens

600
760
840
960
1 060
1 180
1 280

600
760
840
960
1 060
1 180
1 280

-

300
380
420
480
530
590
640

300
380
420
480
530
590
640

-

Ungdom 7 – 19 år, (50 % rabatt)
1
2
3
4
5
6
7

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
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36 JÄMFÖRELSE TAXOR I ANDRA LÄN 2015-08-25

Jönköping

Vuxen
enkelbiljett
1 zon
30

Vuxen
enkelbiljett
taktaxa
100

Kalmar

25

Blekinge

Skåne

Periodkort
30 dagar
600
700
1000

Anmärkning
1 zon
2 zoner
Länskort

108

570
800
1030
1235
1440

1 zon
2 zoner
3 zoner
4 zoner
5 zoner (län)

24

124

425
645
860
995

1 zon
2 zoner
4 zoner
8 (län)

22

103

495

1-2 zoner storstad
(Lund, Malmö, Helsingborg)

20

Halland

30

25

208

385
615
795
995
1195

1-2 zon (ej storstad)
3 zoner
4-6 zoner
7-9 zoner
10 (län)

605
705
805
905
1005
1605

1 zon tåg & buss
2 zoner tåg & buss
3 zoner tåg & buss
4 zoner tåg & buss
5 zoner tåg & buss
Län tåg & buss
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Underlag inför fastställande av länstrafiktaxa 2016
Inför fastställandet av länstrafiktaxa 2016 har Länstrafiken på uppdrag av
trafikdirektören tagit fram ett underlag som även innefattar det uppdrag som gavs
vid Rfss regionfullmäktige §41/2014 : att inför taxa 2016 bör inriktningen vara att
rabattsats för studerande ska synkroniseras inom länet och över länsgräns samt att
även taxan för enkel biljett vid kortare bussresor ses över.
Taxa i nivå med den som gäller inom länet för ett länsgräns-överskridande
månadskort.
Kollektivtrafiktaxan i de olika länen i Sydsverige är en lokalt beslutad angelägenhet
för de olika politiska entiteterna i länen. Grunden för taxan är den s k Sydtaxan
som bygger på principen om adderad zontaxa.
På samma sätt som geografi, befolkningsstruktur, arbetsmarknad och
infrastruktur skiljer sig åt – så har man inte sällan olika viljor när det gäller
prissättning, finansieringsnivåer och inte minst trafikutbud. Detta är faktorer som
påverkar taxesättningen i respektive län/region och som ytterst grundar sig i
politiska budgetbeslut.
För att kunna bedöma priset på ett korrekt sätt krävs att man ta hänsyn till
reslängd. Nedanstående tabell visar ett antal pendlingsrelationer och vilket pris
som resan har utslaget per mil (vilket gör det enkelt att jämföra med bilkostnader
som de flesta har en uppfattning om). 42 resor/månad har använts i jämförelsen
(21 pendlingsdagar).
Sträcka i km Pris periodkort* Kronor per mil och resa (lämplig för jämförelse med bil)
Lång pendling (ca 10 mil enkel resa)
Exempelsträcka
Växjö-Kalmar
Älmhult-Lund
Åseda-Älmhult

111
118
108

2320
1555
1340

4,98 kr
3,14 kr
2,95 kr

Medellång pendling (4-5 mil enkel resa)
Exempelsträcka
Alvesta-Värnamo
Tingsryd-Ronneby
Markaryd-Ljungby

51
42
52

780
860
880

3,64 kr
4,88 kr
4,03 kr

Kort pendling (ca 2 mil enkel resa)
Exempelsträcka
Älmhult-Osby
Markaryd-Bjärnum
Alvesta-Växjö

21
20
20

680
680
940

7,71 kr
8,10 kr
11,19 kr

* Pris för periodkort tåg där detta är möjligt
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Sydtaxan är namnet på det överenskomna sättet att prissätta och ställa ut
färdbevis för buss och tågresor och bygger på en modell för adderad zontaxa, där
respektive länstrafikbolag själv beslutar om zonpriser i det egna länet men där
övergripande produkter som 30-dagars periodkort och biljetter som kan betalas
med en förladdad reskassa är gemensamma överenskommelser.
Priserna är zonbaserade, dvs man räknar fram priset utifrån hur många zoner man
reser i (gäller både enkelresor och periodprodukter). Varje län sätter själva priser
per zon och eventuell taktaxa (dvs där priset så att säga planar ut och inte ökar för
vidare resa).
För att mildra trappstegseffekter på periodkortsprissättning finns möjlighet att
rabattera läns-gränsöverskridande kort – något som alla län gör i varierande grad.
Även denna rabatt råder varje län över självt.
Länsgränsöverskridande månadskort alltså inte har ett pris utan varierar beroende
på reslängd samt till vilket län resan sker. På samma sätt erbjuds sedan många år
inte bara ett länskort inom Kronoberg utan priset beror på hur långt man önskar
pendla.
Att göra prisjusteringar för att råda bot på eventuella snedfördelningar som har
sitt ursprung utanför länet kan vara problematiskt, eftersom effekten av detta kan
bli kortvarig beroende på kommande prisändringar i det andra länet.
Som exemplet ovan visar är det på korta pendlingsrelationer inom länet som vi
finner de största avvikelserna om man väljer att bryta ned pendlingskostnaden per
mil. I reda pengar är det stor skillnad för periodkortspriset om man jämför
sträckorna Älmhult-Lund och Växjö-Kalmar. En förklaring till detta är att
Skånetrafiken har en förhållandevis låg prissättning av långväga periodkort och
där resenären nästan uteslutande reser inom Skåne (1 195 kr) mot Kalmar
Länstrafik som har en högre prissättning av motsvarande kort (1 440 kr) och där
resenären gör en ungefär lika lång resa inom Kronobergs län som inom Kalmar
län. Däremot är skillnaderna utjämnade om man istället jämför kostnaden per mil.
En hög prissättning av korta reserelationer är även något som identifierats i
WSP:s rapport. En av de rekommendationer som gavs i WSP:s utredning var att
en taxeförändring bör inriktas mot att sänka priserna för korta resor och höja
priset för långa resor. En förändring i denna riktning gjordes till Taxa 2015 där
periodkort för 6 zoner t o m länskort fick en större höjning än periodkort med
färre zoner.
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Taxan för enkel biljett vid kortare bussresor.
I taxeförslaget för Taxa 2016 finns oförändrad prissättning för såväl enkelbiljetter
för 1 resp 3 zoner. För 2 zoner föreslås en sänkning av prissättningen. Detta i linje
med resultatet av den översyn av kollektivtrafiktaxorna som gjordes under ledning
av konsultföretaget WSP under våren 2014.
Föreslagen taxesänkning för 2-zonsresor (ord pris, vuxen )
Periodkort -20:Enkelbiljett -2:Reskassa
-1,60
Några vanliga 2-zonsrelationer är: Gemla-Växjö, Alvesta-Vislanda, Ljungby-Lagan
och Diö-Älmhult. Flera av 2-zonsrelationerna finns mellan de stationer som
öppnades för trafikering med Krösatågen 2013-2014. Räknat på enkelbiljettspriset
innebär förslaget en sänkning på 5,7 %.
Taxeförslaget för 2016 innebär en genomsnittlig prishöjning på 2,9 % för
enkelbiljetter och 2,7 % för periodkort. Taxan för enkelbiljetter höjs med 1 kr för
4 zoners resa och därefter ökande med 1 kr per zonsteg upp till taktaxa 12 zoner.
Resekort Period Buss föreslås höjas med 40 kr för 4 zoner och därefter justeras
priset så att det skiljer 80 kr/zon upp till länskort. Resekort Period Tåg föreslås
höjas med 40 kr för 4 zoner och därefter justeras priset så att det skiljer 80 kr/zon
upp till länskort.
Detta innebär sammantaget en ökad intäkt på 6,4 Mkr för Regiontrafik och Tåg. I
förslaget finns som synes både sänkningar och höjningar. Sänkningarna på 2zonsrelationerna står för ca 800 tkr.
De föreslagna riktade höjningarna på längre resor är även de enligt WSP:s
rekommendationer.
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Konsekvenser av lågtrafiktaxa, halvering av busstrafikens enkelbiljetter och
avgiftsfri kollektivtrafik inom Region Kronoberg.
Detta analysområde delas upp i tre avsnitt: lågtrafiktaxa (a), halvering av enkelbiljetter (b) och
avgiftsfri kollektivtrafik (c)
Lågtrafiktaxa (a)
Det tydligaste exemplet i vårt närområde på ett länstrafikbolag som tillämpar
lågtrafiktaxa är Jönköping Länstrafik som erbjuder en rabattering på 50 % på
ordinarie pris om man betalar med reskassa under lågtrafiktid (som i Jönköpings
län infaller helgfri måndag-torsdag 9-14 och 18-23 samt helgfri fredag 9-14 och
lördag/söndag 04-18). Om man betalar med reskassa under övrig tid är
rabatteringen 20 % på ordinarie pris.
I Jönköpings län sker ca 40 % av resandet på reskassa under lågtrafiktid.
I Jönköpings län har man arbetat med denna typ av rabattering i omkring 20 år.
Enligt de kontakter vi haft med tjänstemän på Jönköpings Länstrafik är
lågtrafiktaxan visserligen populär, men inte helt okontroversiell då den dels skapar
extra utmaningar vid tidtabellsläggning eftersom tidsjusteringar kan skapa
orättvisor samt att man uppger att man inte kan urskilja några styrande effekter på
trafikbelastningen. Ett annat bekymmer som Jönköpings Länstrafiks Kundcenter i
Juneporten uppger är att det kan vara svårt att uppge exakt pris för en reserelation
på en direkt fråga från kund eftersom man då också måste fråga kunden när
denne tänkt resa. Även marknadsavdelningen på Jönköpings Länstrafik framhåller
lågtrafiktaxan som en anledning till att man har svårt att framhålla resans pris vid
utbudsannonsering.

Snitt resenärer/tur per timma
Växjö stadstrafik 3-30 mars 2014
25
20
15
10
5
0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

I Växjö Stadstrafik är beläggningen ganska utjämnad under trafikdygnet på så sätt
att beläggningen dagtid inte sjunker lika lågt som under kvällstid.
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Ovanstående graf visar att beläggningen ombord på bussarna är tämligen god
även kring lunchtid och den tidiga eftermiddagen. Att resandet går ned under
kvällstid faller sig naturligt, och det är inte rimligt att tro att en annan prissättning
av biljetten skulle öka resandet eftersom behovet inte är detsamma.
I Kronobergs län reser ca 40 % av alla resenärer under de tider som skulle kunna
kännetecknas som lågtrafiktid – således en ganska god beläggning utanför den
absoluta rusningstrafiken under morgon- och eftermiddagstimmarna.
Lågtrafiktaxan skapar också utmaningar för det integrerade resandet och
taxesamarbetet i Sydsverige eftersom att prisberäkningen i systemen arbetar med
tidpunkten då en resa startar även om man vid den givna tidpunkten befinner sig
utanför länsgränsen. På exempelvis en helgkväll kan det då inträffa att en resa som
startar i Växjö inom lågtrafiktid avslutas i Värnamo under högtrafiktid – då man,
för att hålla sig till den styrande effekt som var tanken med lågtrafiktaxan, hade
som intention att kunden skulle betala det högre priset.
För de riktigt långa resorna, t ex en resa från Kastrup-Jönköping, blir problemet
ännu större; då saknas i princip relevans för om man är i området under högtrafik
eller lågtrafiktid. Eller, för att ta ett annat exempel, Halmstad-Växjö kan man åka
hela sträckan Ljungby-Växjö i högtrafiktid, men ändå betalat lågtrafiktaxa för att
det var lågtrafik när man gick på bussen i Halmstad.
Halvering av enkelbiljetter (b)
Om taxan för enkelbiljetter skulle halveras så skulle det innebära kännbara
intäktsbortfall på ungefär 67 Mkr enligt 2015 års budget. På sikt skulle det
innebära ett ökat resande, men samtidigt även ökande kostnader i form av kapital
samt produktion för ytterligare fordon. Intäktsminskningen kommer omedelbart,
medan resande och kostnadsökningen är svårare att beakta i tid.
Att kraftigt prissänka enkelbiljetterna samtidigt som prissättningen för
periodkorten (som står för ca hälften av intäkterna) bibehålls minskar incitamentet
att resa på periodkort, vilket sänder signaler till de mest trogna resenärerna att det
inte lönar sig att köpa periodkort, samtidigt som det riskerar att skapa
fördröjningar i samband med ombordstigning med trafikförseningar som följd då
det är periodkort som är det allra snabbaste sättet att sköta visering i samband
med resa.
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Avgiftsfri kollektivtrafik inom Region Kronoberg (c)
Avgiftsfri kollektivtrafik leder till ett ökat resande men även att den totala
kostnaden för verksamheten ökar.
Effekter av nolltaxa, kalkyl
TKR, Budget 2015
Trafikslag
Regiontrafik Buss
Växjö stadstrafik
Älmhults stadstrafik
Krösatåg Nord
Kompletteringstrafik
Öresundståg
Krösatåg Syd
Pågatåg
SUMMA

Totala intäkter Intäkter som försvinner
vid nolltaxa
88 109
82 584
43 723
43 723
662
662
9 570
9 570
250
250
110 020
95 820
14 880
14 880
681
681
267 895
248 170

Sammanfattning:
Intäkter med 248 MKR försvinner vid nolltaxa.
Kostnaderna ökar direkt eftersom ett antal fordon måste nyanskaffas
för att klara resandet i dimensionerande tid.
Kostnaderna på sikt kan minskas något lite för biljettsystem, försäljningsställen och
betalkortsterminaler etc. dock inte helt försvinna)
Länstrafiken Kronobergs kostnader för drift av biljettsystem (inkl
avskrivningskostnader), kundcenter, försäljningsprovisioner och betalkorts-terminaler
uppgår till ca 18 Mkr årligen.
Under de senaste åren har det gjorts ett antal förslag från politiskt håll om nolltaxa
runtom i landet och flera studier har även publicerats om effekter på resande och
ekonomi.
Maria Börjesson och Jonas Eliasson, verksamma vid Centrum för
Transportstudier på KTH, pekar på att de nya resenärer som kan förväntas hitta
till kollektivtrafiken (upp till 25 % enligt SIKA:s utredning från 1999) till största
delen är personer som tidigare gått eller cyklat1. Vidare framhålls att om man
tappar sambandet mellan biljettintäkt och utförd tjänst (dvs om ingen betalning

1

https://www.cts.kth.se/se/nyheter/tunga-argument-mot-nolltaxa-i-kollektivtrafiken-1.567982
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sker) så förlorar man över tid värdefull information om resenärernas
reseönskemål, och därmed möjligheter att optimera systemet.
Andra argument som förs fram av Christer Ljungberg, trafikkonsult på Trivector,
om de ekonomiska effekterna av nolltaxa är att om syftet att flytta resandet från
(ensam)resor i bil till kollektivtrafik så skulle det kunna vara bättre att satsa pengar
på utbuds- och kvalitetsökningar istället.2
Om det ökade resandet vid en eventuell nolltaxa försiktigtvis uppskattas till 20 %
så skulle en ökad driftskostnad med samma procentandel innebära totalt ca 57,1
Mkr i linjelagd busstrafik.
I samband med den nya trafik som drogs igång under 2013 i och med starten för
de nya trafikavtalen i Kronobergs län så är det just detta som åstadkommits, dvs
tätare turer och snabbare förbindelser på flera håll i kombination med nya och
komfortablare fordon.
På tågsidan har samma sak skett i form av tätare trafik med Krösatågen, vilka
också renoveras löpande för bättre komfort.
I Kronobergs län ökar marknadsandelen från 10,63 till 11,42 % räknat fram till
juli 2015. (rullande 12-månaders period augusti-juli 2014/2015 jämfört med föregående år)
Det är värt att poängtera att eftersom taxa och biljettsystem i stor utsträckning är
integrerat mellan länen i södra Sverige så skulle ett (teoretiskt) beslut om nolltaxa i
Kronobergs län ändå betyda att det skulle bli nödvändigt att bibehålla
biljettautomater och biljettmaskiner för att säkerställa funktioner för alla de resor
som korsar länet helt eller delvis.
Effekten av en avgiftsfri kollektivtrafik inom Kronobergs län skulle i realiteten bli
att allt genomgående resande subventioneras och att de som får störst vinning av
denna merkostnad för Region Kronoberg är resande med en start- eller slutpunkt
utanför länet – t ex i Kalmar eller Malmö. Anledningen till detta är
Öresundstågets sträckning genom länet. Biljettintäkten för en genomgående resa
är 147 kr (med en höjning föreslagen till 156 kr för 2016).
I den årligt producerade Kollektivtrafikbarometern redovisas vilka drivkrafter som
finns kopplade till kundnöjdhet och resefrekvens. Här visas att relevans (ett
relevant, användbart kundutbud), kunskap (dvs att man vet när bussen eller tåget
går), samt produktfördel (unika, praktiska fördelar som kommer den tillgodo som
väljer att resa kollektivt) alla rankas högre än pris.

2

http://www.christerljungberg.se/2015/05/darfor-ar-nolltaxa-i-kollektivtrafiken-en-dalig-ide/
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Erfarenheter av nolltaxa i Sverige
Nolltaxa har provats på några orter i landet. I Örebro gjorde man ett försök 2006
som fick avbrytas efter problem med vandalism och våld ombord på bussarna. I
Kiruna betalar kommuninvånare ett kort för 100 kr/år och kan därefter resa
kostnadsfritt. Detta gäller dock ej turister och andra tillfälliga besökare. Ett ökat
resande kan leda till kapacitetsproblem och behov av investeringar för att klara
dessa. Ett exempel är Kristinehamn, där man avslutade försöket med fritt resande
för att kunna höja taxan och utöka busstrafiken.
I Ockelbo, som har haft avgiftsfri kollektivtrafik sedan 1995, har turutbudet
reducerats på senare år efter att resandet minskat samtidigt som kommunens
kostnader för trafiken ökat.

Kollektivtrafikbarometern 2014. Drivkrafter bakom Resfrekvens i kollektivtrafiken,
landet som helhet.

Sammantaget kan sägas att det kan verka riskabelt att fästa så pass mycket vikt vid
priset för resan i syfte att uppnå ett ökat resande när forskning visar att priset som
drivkraft för resfrekvens är så pass svag.
En ökad subventionsgrad kan äventyra förutsättningarna för kommersiell trafik,
vilket går emot intentionerna i den nya kollektivtrafiklagen från 2012 vilket på sikt
kan betyda att det totala utbudet av trafik i en region kan minska vilket leder till en
försämring för kunden.
Myndigheten Trafikanalys har i en rapport om effekterna av avregleringen i den
regionala kollektivtrafiken 2012 gjort följande reflektion om förhållandet mellan
trafikutbud och subventionsgrad i landet:
”Det man kan konstatera är att för den upphandlade kollektivtrafiken är både resande och
utbud per invånare på länsnivå negativt korrelerade med subventionsgrad. Det betyder att län
med litet utbud och litet resande per invånare, har en relativt hög subventionsgrad för
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kollektivtrafiken. Omvänt så har län med stort utbud och mycket resande per invånare en lägre
subventionsgrad.
Vi tolkar det som att befolkningstätheten är avgörande för möjligheten att kunna erbjuda ett
stort utbud med stordriftsfördelar, och därmed kunna erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som
relativt många reser med. Det innebär också att mer glesbefolkade län med mindre utbud, mindre
resande och som sagt redan hög subventionsgrad, har mycket begränsade möjligheter att försöka
attrahera fler kollektivtrafikresenärer genom ännu högre subventioner.3

3

http://trafa.se/PageDocuments/Rapport_2014_13_En_foerbaettrad_kollektivtrafik__utvaerdering_av_tvaa_reformer.pdf
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Närliggande läns och regioners taxa på långa och korta resor.
På uppdrag av styrelsen för den ideella föreningen Sydsvensk Regionbildning
genomförde konsultföretaget Trivector en studie som just är en jämförelse av
taxorna i Sydsverige4.
I denna studie kan göras ett flertal iakttagelser, en är att zonstrukturen (vilken har
bärighet för prissättningen av biljetter och kort) kraftigt skiljer sig åt mellan länen
till storlek och antal. Enligt studien är det dyrare att pendla mellan län än inom län
om pendlingsresan överstiger 5-7 mil men att sett till pris/mil så är periodkorten
inte anmärkningsvärt dyra.
Följande grafer ur Trivectors studie ger en bild av prissättningen i länen:

Den blå linjen ovan visar prissättningen av enkelbiljetter i Kronoberg jämfört med
andra sydlän. Prissättning för 1 zon (stadstrafik) ligger tätt kring 25 kr-strecket i
alla län. För korta resor avviker Jönköpings Länstrafik med en kraftigt stigande
prissättning och i den andra ändan av spektrat finner vi Skånetrafiken som har
den lägsta prissättningen i kronor på alla zonavstånd.

4

Prissättning i Sydsveriges kollektivtrafik – jämförelse av prismodeller i Sydtaxan.
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Den ljusblå linjen ovan visar prissättningen av periodkort buss i Kronoberg
jämfört med andra sydlän. Det mörkblå linjen visar prissättningen av periodkort
för tåg (och buss) i Kronoberg. Prissättningen av busskortet ligger i de längre
nivåerna jämfört med andra län – för 4-5 zoner är det endast Skåne län som har
ett lägre pris. Det skiljer 25-85 kr från Skånetrafikens 795 kr upp till 820 resp 880
kr för Länstrafiken Kronoberg. För tågkorten ligger Kronobergs prissättning i det
övre skiktet; det skiljer dock 340 kr upp till Kalmar Länstrafiks pris på 1440 kr för
resande i 5 zoner eller mer.
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Sammanfattning
Varje län eller region är suverän att besluta om taxan inom det egna länet – trots
att detta får ekonomiska konsekvenser för resenärer utanför länet. Det är på
kortare – inomläns – reserelationer som de största behoven för en prisanpassning
av taxan återfinns. Frågor om eventuellt framtida förändringar av
zonprisberäkningar över länsgräns kommer att diskuteras inom Sydtaxegruppen.
En prissänkning på taxan på 2-zonsrelationer med 5,7 % är föreslagen i Taxa
2016. Detta samtidigt som enkelbiljetter och periodkort höjs med i snitt 2,7-2,9 %
som en följd av prishöjningar för längre reserelationer.
Rörande lågtrafiktaxa kan sammanfattas att länstrafiken, utifrån sina erfarenheter
och kontakter med andra länstrafikbolag, inte kan finna belägg för att resandet
skulle öka i nämnvärd utsträckning om lågtrafiktaxa skulle införas.
Resonemanget rörande nolltaxa eller halverad taxa handlar om att ett sådant
förslag angående länstrafiken skulle innebära kostnadsökningar för verksamheten
på en sådan nivå att den uppgår till, eller rent av överträffar, hela underskottet för
den linjelagda trafiken – som i så fall skulle behöva fördubblas. När det gäller
halverad enkelbiljettstaxa så skapar detta utmaningar för trafiken som riskerar att
drabba punktligheten samtidigt som det skickar motstridiga signaler om det mest
prisvärda sättet att resa för de mest trogna resenärerna idag, nämligen
periodkortskunderna.
Avslutningsvis kan nämnas att WSP:s utredning av kollektivtrafiktaxorna i
Kronobergs län redovisar att priset för periodkort ligger långt under kostnaden
för resor med bil oavsett avstånd och i den översyn av prismodellerna inom
kollektivtrafiken i Sydsverige där Skånetrafikens taxor tas som utgångspunkt, har
alla andra län en prissättning som överstiger Skånes taxa.
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Regionstyrelsen

Interkommunal ersättning för utbildning vid Region
Kronobergs folkhögskolor år 2016

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att den interkommunala ersättningen för utbildning vid Region Kronobergs
folkhögskolor från och med 1 januari 2016 ändras från 381,25 kronor/vecka till
385,00 kronor/vecka.

Sammanfattning
Vid fastställande av den interkommunala ersättningen för utbildning vid Region
Kronobergs folkhögskolor följer regionen Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) rekommenderade schablonbelopp för utbildning vid folkhögskolor. År
2016 är SKL:s rekommenderade schablonbelopp 385,00 kronor/vecka.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Jens Karlsson
Ekonomidirektör

SKL:s rekommendation om interkommunala ersättningar för
utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt bidrag till
stiftelse- och rörelsefolkhögskolor.
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Regionstyrelsen

Vårdval Kronoberg – Primärvård, ny ersättningsmodell
2016

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna införandet av en ny ersättningsmodell för Vårdval Kronoberg –
primärvård från och med den 1 januari 2016, med tillägg åldersviktning 10 procent
och justering av ACG till 75 procent och CNI till 15 procent samt
att ärendet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning
Bakgrund
Landstinget Kronoberg införde den 1 mars 2009 Vårdval Kronoberg –
primärvård. Ersättningsmodellen förändrades efter en översyn där hälso- och
sjukvårdspengen som enbart grundades på ålder fram till 30 april 2011, ersattes av
ACG (vårdtyngd) 90 procent och CNI (socioekonomi) 10 procent. Även en del
förändringar genomfördes som till exempel särskild ersättning för barn inom
barnhälsovården, ersättning för extern provtagning och läkarmedverkan på
särskilda boenden.
Förslag
Den politiska ledningen föreslår en förändrad ersättningsmodell från och med den
1 januari 2016. Regionstyrelsens ordförande gav regiondirektören uppdraget att
göra en översyn av en ny ersättningsmodell, med målsättningen att öka andelen
socioekonomi till 20 procent.
Förslaget är en ny ersättningsmodell från och med 1 januari 2016, enligt följande:




en ny parameter för åldersviktning på 10 procent,
minskning av ACG till 75 procent,
ökning av CNI till 15 procent.

Förändringen för 2017 sker trappstegsvis med åldersviktning 25 procent, ACG 60
procent och CNI 15 procent.
För 2018 och framöver permanentas åldersviktningen till 40 procent, ACG 40
procent och CNI 20 procent.
Sida 1 av 2
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Handläggare: Agneta Ryberg
Datum: 2015-08-17

Motivet för att införa ytterligare en parameter, åldersviktning görs för att
säkerställa stabiliteten och förstärka trovärdigheten i ersättningssystemet.
Införandet av en ny ersättningsmodell innebär i sig ingen förändring av
grunduppdraget. Förslag till ersättningsmodell är sammantaget kostnadsneutralt i
förhållande till nuvarande budget.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Sida 2 av 2

166

Förslag till beslut
Ersättningsmodell 2016 - 2018
Vårdval Kronoberg Primärvård

Politiskt förslag om att förändra beräkning av
vårdersättningen från dagens
90% ACG och 10% CNI, till:
▪ 10% ålder, 75% ACG och 15% CNI från år 2016
▪ 25% ålder, 60% ACG och 15% CNI från år 2017
▪ 40% ålder, 40% ACG och 20% CNI från år 2018
Övriga ersättningar (kvalitetsmål, BVC, avstånd och
täckningsgrad) ska enligt förslaget vara oförändrade.

Åldersviktning enligt förslaget:
Ålder

Poäng

Ersättning

0-5

1,5

516 kr/år

6-39

0,5

172 kr/år

40-64

1,0

344 kr/år

65-79

2,0

688 kr/år

80 -

3,0

1 032 kr/år

Nuläge:
(siffrorna baseras på utfall från april 2015)

Föreslagna förändringar ger följande utfall 2016:
(siffrorna baseras på utfall från april 2015)
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Planeringsavdelningen Vårdval Kronoberg
Datum: 2015-08-17

Regionstyrelsen

Vårdval Kronoberg – primärvård, reviderad
Uppdragsspecifikation och ekonomiska regleringar 2016

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2016 med bilaga ekonomiska
regleringar.

Sammanfattning
Vårdersättningen fastställs vanligtvis i juni månad i samband med beslut om
budget för nästföljande år. Nedanstående regelverk baseras på att fullmäktige fattar
beslut om total budgetram och att vårdersättningens storlek uppräknas enligt SKLs
planeringsförutsättningar i april. Detta index är för 2016 2,7 procent.
Beslut om förändrad ersättningsmodell tas av regionstyrelsen den 16 september
2015. En parameter för åldersviktning på 10 procent har lagts till, förutom
justeringar av förhållandet mellan ACG till 75 procent och CNI till 15 procent.
Förändringen för 2017 sker trappstegsvis med åldersviktning 25 procent, ACG 60
procent och CNI 15 procent. För 2018 har åldersviktning fastslagits till 40 procent,
ACG 40 procent och CNI 20 procent.
Minst 75 procent av verksamma specialister ska vara specialist i allmänmedicin.
Utveckling pågår för att invånarna ska få tillgång till journal via nätet.
Remiss för samtalsbehandling kan utfärdas av all legitimerad personal verksam
inom Vårdval Kronoberg - primärvård. Under 2016 planeras införande av internetKBT.
Några nyckeltal har tagits bort och andra har modifierats.
Alla invånare som är folkbokförda i Sverige har numera möjlighet att lista sig på
valfri vårdcentral i landet.
Parterna är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förhållanden som är
av betydelse för uppdragets genomförande.
Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor omarbetas. Olika
jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning där så är relevant.
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Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Uppdragsspecifikation och ekonomiska regleringar 2016
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1

Inledning

Region Kronoberg har fastställt visionen Ett gott liv i ett livskraftigt län, med
målet att vara ett kvalitetsstyrt landsting.
Verksamheten ska drivas utifrån de krav som anges i hälso- och sjukvårdslagen om
en god vård med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården (HSL §2).
Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av hög medicinsk kvalitet, god
tillgänglighet och bra bemötande. Ambitionen för hälso- och sjukvården i
Kronobergs län är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för en god vård på lika
villkor som utgår från patientens behov. Alla invånare ska ha lika rätt till en god
hälso- och sjukvård oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder
eller etnisk bakgrund. Medborgarna ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig
och effektiv vård av god kvalitet. Vården ska ges på den mest effektiva
omhändertagandenivån, MEON-principen.
Primärvårdens grunduppdrag är att svara för medborgarnas behov av en basal
hälso- och sjukvård vid behandling, rådgivning, förebyggande insatser och
rehabilitering utan avgränsningar vad gäller sjukdom, ålder och patientgrupp.
Primärvården är navet i hälso- och sjukvårdssystemet och ska vara förstahandsval
vid behov av vård. Primärvårdens arbetssätt ska präglas av sammanhållna
vårdprocesser, vilket innebär krav på ett fördjupat och ömsesidigt
gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare med olika organisatorisk
tillhörighet för att undersökning, diagnos, behandling och efterföljande
rehabilitering i möjligaste mån ska kunna ske i ett sammanhang.
Medborgarna ska ha rätt till en fast vårdkontakt i en trygg och säker hälso- och
sjukvård med god medicinsk kvalitet och förtroendefull relation.
Med vårdcentral menas en enhet inom primärvården som tillhandahåller komplett
primärvård enligt fastställt uppdrag. Vårdval Kronoberg innebär att
landstingsfinansierad primärvård drivs av godkända vårdcentraler såväl offentliga
som privata.
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2

Bakgrund

Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg en medborgarstyrd
vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem (LOV).
Lag om valfrihetssystem

Vårdvalsmodellen bygger på relationen mellan invånaren och vårdcentralen, där
invånaren väljer den vårdcentral hon/han vill tillhöra. Invånarens möjlighet till val
och omval är själva kärnan i systemet.
Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt
val. Genom Vårdval Kronoberg ska det bli lättare att komma i kontakt med
vården och därmed ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en
överenskommelse mellan invånaren och vårdcentralen.
Region Kronoberg bygger vårdvalssystemet utifrån bestämmelserna i LOV, vilket
innebär att:
 Alla invånare har möjlighet att fritt välja vårdcentral.
 Invånarens ställning stärks genom att ersättningen till vårdcentralen följer
invånarens val.
 En vårdcentral måste vara godkänd av Region Kronoberg för att få
etablera sig med offentlig finansiering.
 Ersättningen till vårdcentralen är likvärdig oavsett om den drivs i privat
eller i offentlig regi.
Systemet ska innebära att kostnadskontroll uppnås.

3

Regelverk, kompetens, lokaler

3.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

Vårdcentralen ska följa tillämpliga lagar, författningar samt riktlinjer och
föreskrifter. Under vårdtjänstens omfattning i uppdragen anges ett urval länkar till
bland annat Region Kronobergs riktlinjer. Policys och styrdokument finns som
bilaga.
Några viktiga lagar för sjukvården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppgift att granska att
befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i
enlighet med lagar, förordningar och andra föreskrifter.
Inspektionen för vård och omsorg

Patientsäkerhetslagen anger ett tydligt ansvar för vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Region Kronoberg utgår från Termbanken, som innehåller begrepp och termer
som Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och
privata vårdgivare beslutat att rekommendera för användning inom vård och
omsorg.
Socialstyrelsens termbank

Arbetssättet ska utgå från evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet.
SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering

Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge, kliniska riktlinjer inklusive
metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.
Länsgemensam vårdhandbok
Nationella vårdhandboken

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller. Huvudprinciperna handlar om icke
diskriminering, barns bästa, rätten till liv och utveckling, att få komma till tals och
bli respekterad och skydd mot alla typer av missförhållanden.
Barnkonventionen

Vårdcentralen ska:
 Följa av Region Kronoberg fastställda vårdprogram och riktlinjer.
 Använda Regionens system för avvikelsehantering.
 Anmäla ärenden som bör bedömas och utredas, inför eventuell anmälan enligt
Lex Maria, till chefläkare i Region Kronoberg.
 Rapportera till av Vårdvalet anvisade kvalitetsregister.
 Använda Cambio Cosmic.
 Diagnoskoda enligt:
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - Primärvård




3.2

Följa rekommendationer angivna av Regionens medicinska kommitté och
läkemedelskommitté.
Uppfylla Regionens mål i vård- och behandlingsgarantin.
Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.
Kompetenskrav

Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med lagar och förordningar, allmänna
råd och övrigt som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef
ska Vårdvalet skriftligen informeras om vem som är ansvarig. Hälso- och
sjukvårdspersonalen ska ha erforderlig legitimation och kompetens.
Vårdcentralen ansvarar för att personalen får den fortbildning som erfordras för
att upprätthålla kompetensen inom yrket. Vårdcentralen ska systematiskt tillägna
sig kunskap och tillämpa bästa medicinska praxis.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Verksamhetschefen ska tillsammans med samtliga medarbetare utforma en
individuell fortbildningsplan.
Länk till information och blankett

Kravet för att bli godkänd som vårdcentral är att minst 75 % (arbetad tid) av de
verksamma specialistläkarna är specialister i allmänmedicin, med dokumenterad
erfarenhet och kompetens gällande hela den verksamhet som ingår i uppdraget.
För sjuksköterskorna gäller att minst 50 % (arbetad tid) ska vara
distriktssköterskor. Sjuksköterska som ansvarar för distriktssköterskeuppgifter
eller BHV-verksamhet ska vara specialistutbildad inom området.
3.3

Lokaler, utrustning och hygien

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara av god kvalitet med en god
hygienisk standard. Det innebär att vårdcentralens lokaler ska vara anpassade för
hälso- och sjukvård. Grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att
korrekta och sakligt underbyggda omvårdnads- och vårdrutiner tillämpas.
Utgångspunkten för Region Kronoberg är Svensk förening för vårdhygiens
aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Vårdhygieniska krav ska harmonisera med övergripande regelsystem för byggande
och brukande av lokaler, vilket kräver regelbunden kontakt med Vårdhygien.
BOV, Byggegenskap och Vårdhygien

För att alla ska kunna besöka vårdcentralen är det viktigt att den fysiska
tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och
utrustning måste vara tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning.
Handisams riktlinjer för tillgängliga lokaler ska uppfyllas.
Handisam

Tillgänglighetsriktlinjer styr utformningen i fastigheter inom vårdområdet.
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Krav på teknisk apparatur för medicinska bedömningar och behandlingar finns
som bilaga.
3.4

Miljö

Miljöfrågorna har stor betydelse för Regions arbete och för helhetssynen på
sambanden mellan människa, miljö och hälsa. Verksamheten ska bedrivas med
minsta möjliga miljöbelastning och resursförbrukning. Verksamhetschefen har
möjlighet att utse representant för deltagande på Regionens miljöombudsträffar.
Miljö
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3.5

Filial

Med filialverksamhet avses verksamhet som bedrivs av leverantör inom Vårdval
Kronoberg på annan fast adress än leverantörens vårdcentral.
Riktlinjer för filialer i Kronobergs län

4

Beskrivning av grunduppdrag

Förfrågningsunderlag med förutsättningar för grunduppdraget samt
ersättningsnivå fastställs varje år av Regionfullmäktige. När Regionfullmäktige har
fattat beslut ska leverantören skriftligen informeras.
Krav kan förändras, utökas över tid och avdrag i form av sanktioner kan göras på
ersättningen om vårdcentralen inte följer anvisningar.
Budgetdokument

I Vårdval Kronoberg finns grunduppdraget beskrivet i tolv delar (4.1 – 4.12) samt
i tre tilläggsuppdrag (5.1 – 5.3). Tilläggsuppdrag kan tillkomma under året.
4.1

Basal hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper

4.1.1 Vårdtjänsten omfattar

Grundläggande hälso- och sjukvård inom området allmänmedicin ska erbjudas i
enlighet med de mål och prioriteringar som fastställts och fortlöpande beslutas av
landstingsfullmäktige. Hälso- och sjukvården ska bedrivas i enlighet med gällande
lagstiftning. Vården ska ges med respekt för alla patienters lika värde.
Under 2016 kommer Region Kronoberg utveckla möjligheten för invånarna att få
tillgång till journal via nätet.
Vårdcentralen ska ha ett öppethållande som motsvarar medborgarnas behov av
hälso- och sjukvård och Regionens beslutade mål för tillgänglighet och
vårdgaranti, varför öppettiden ska vara minst kl. 08.00 – 17.00 vardagar.
Regionen ska skriftligen informeras om och lämna godkännande för planering av
verksamhet under sommarperioden eller vid tillfälliga situationer när
vårdcentralen reducerar öppettider alternativt flyttar verksamhet genom
samverkan med annan vårdcentral. Vårdcentralens ansvar för listade invånare
kvarstår.
Vårdcentralen ska ge första linjens hälso- och sjukvård med planerad och
oplanerad vård i form av utredning, diagnostik, behandling, rådgivning och
uppföljning. De hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds ska riktas mot alla typer
av sjukdomar, skador och upplevda besvär.
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I vårdtjänsten ska grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad,
förebyggande arbete och rehabilitering ingå. Åtgärderna ska inte kräva sjukhusets
resurser eller täckas av annan huvudmans ansvar.
För invånare från såväl grannlandstingen som övriga Sverige gäller fritt
vårdsökande inom primärvården, vilket innebär att vårdcentral inte kan neka att ta
emot patienten om medicinskt behov finns.
Riksavtalet för utomlänsvård

Alla personer som är folkbokförda i Sverige rätt att lista sig på vilken vårdcentral
som helst i landet.
Sammanfattning av patientlagen

Vid förskrivning av läkemedel ska vårdcentralen följa läkemedelskommitténs
Rekommenderade läkemedel. Vårdcentralen har kostnadsansvar för all
förskrivning av allmänläkemedel till patienter som är listade på vårdcentralen.
Kostnadsansvar läkemedel

Från 2012 finns en särskild förordning angående läkemedelsgenomgångar som
innebär att enkel läkemedelsgenomgång ska utföras regelbundet på alla
patienter som är 75 år eller äldre och har ordinerats fler än fem läkemedel.
Teambaserad fördjupad läkemedelsgenomgång ska göras när behov föreligger,
vilket är ett arbetssätt för att systematiskt analysera, ompröva och följa upp en
patients läkemedelsanvändning. Den teambaserade fördjupade
läkemedelsgenomgången är ett tilläggsuppdrag.
Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse

Vid övergångar mellan olika vårdcentraler och vårdnivåer ska patienten ha
vetskap om vem som har ett samordningsansvar. Besök i patientens hem ska
utföras när den enskilda patientens sjukdomstillstånd eller livssituation inte
medger besök på vårdcentralen eller när ett hembesök kan tillföra
kunskap. Hembesök och hemsjukvårdsbesök hos personer 65 år och äldre
folkbokförda i Kronoberg ger särskild ekonomisk ersättning till den vårdcentral
där patienten är listad.
Verksamhetschefen ska se till att vården tillgodoser patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet. Verksamhetschefen ska utse en fast
vårdkontakt för patienten om det är nödvändigt eller om en patient själv begär
det.
Den fasta vårdkontakten har ansvar för att individuell plan upprättas för svårt
sjuka eller palliativa patienter. Landstingsgemensam rutin för fast vårdkontakt och
brytpunktsamtal finns utarbetade.
Livsuppehållande behandling SOSFS 2011:7
Fast vårdkontakt och brytpunktssamtal
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Rekommenderad arbetsfördelning finns utarbetad i samverkan mellan
primärvården och kliniker inom berörda delar av vårdvalet.
Vårdöverenskommelser

Vårdcentralen har ett samhällsmedicinskt ansvar att agera vid olika typer av
samhällsutbrott, t ex smittsamma sjukdomar och industriutsläpp.
Smittskyddsenhetens rekommendationer ska följas. Områdesfördelning i enlighet
med geografiska automatlistningsområden.
Smittskyddsenheten

Region Kronobergs gällande vaccinationsprogram för vuxna och barn samt
deltagande i epidemigruppssamverkan innefattas i grunduppdraget. Motsvarande
gäller vid vaccination mot influensa och pneumokocker för äldre från 65 år och
riskgrupper i övriga åldrar. Resevaccinationer ingår inte i grunduppdraget.
Vaccinationer

Vuxna patienter med neuropsykiatrisk problematik som är välinställda på Strattera
eller metylfenidat kan följas upp hos sjuksköterska i primärvård.
Uppföljning av distriktssköterska i primärvården av patienter med läkemedelsbehandling
för ADHD

Från 18 års ålder är vårdcentralen ansvarig för hälso- och sjukvård för personer
som omfattas av LSS-insatser. Vuxenhabiliteringen har ett ansvar för råd och stöd
(LSS § 9:1) och ett ansvar för habilitering (HSL § 3B) för personer med
omfattande funktionshinder.
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

För utländska medborgare gäller särskilda regler.
Personer som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till subventionerad sjukvård i
samma utsträckning som asylsökande.
Vård av personer från andra länder

Vårdcentralen ska vid behov anlita tolk enligt rutiner i Region Kronoberg. Vid
användning av tolk används åtgärdskod (= KVÅ-kod) ZV020.
Tolkcentral
Tolkförmedling (språktolkning)

Vårdcentralen ska också svara för utfärdande av vårdintyg, rättsintyg, utlåtande till
försäkringskassa samt övriga intyg/undersökningar inom grunduppdraget.
Tillämpning av taxor och avgifter

Vårdcentralen ska ansvara för dödsfallsundersökning enligt gällande föreskrifter.
Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg

Hjälpmedel har en stor betydelse för livskvalitet och jämlika villkor. Ansvaret är
delat mellan länets åtta kommuner och Region Kronoberg.
Hjälpmedel Kronoberg
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För rådgivning, utredning, behandling, uppföljning och utskrivning av hjälpmedel
ska vårdcentralen kunna erbjuda patienter med diabetes, astma/KOL, demens,
långsamläkande sår och inkontinens uppföljning av specialinriktade
sjuksköterskor.
4.1.2 Mål









Ge patienten vård utifrån bedömda behov.
Följsamhet till medicinska kommittén och läkemedelskommitténs riktlinjer.
Optimal antibiotikaanvändning.
Följsamhet till vårdgarantin.
Systematiskt utvecklingsarbete.
Täckningsgrad 60 %.
Minskad smittspridning.

4.1.3 Uppföljning

* Se bilaga, indikatorförteckning
+ Nytt nyckeltal.
≈ Förändrat nyckeltal
Nr

Nyckeltal Vårdval Varför nyckeltalet följs Frekven
s

Diabetes

Andel patienter
registrerade i NDR
1.
av antalet listade
(4.1 Basal hälso- patienter med
och sjukvård)
diabetesdiagnos.

Vårdcentral ges
Tertial
möjlighet till uppföljning
av egna patienter, av
jämförelser mellan olika
vårdcentraler, samt ger
underlag för forskning
runt behandling av
diabetes.

* Andel patienter < God glukoskontroll
80 år med diabetes minskar risken för
(4.1 Basal hälsosom har HbA1c
diabeteskomplikationer.
och sjukvård)
≤ 70 mmol/mol.

Källa

Mål

Cosmic

≥ 95 %

NDR

2.

Tertial

Cosmic

≥ 95 %

3.

Rökfrihet är avgörande Tertial
för att minska risken för
diabeteskomplikationer.

Cosmic

100 %

* Andel patienter
med diabetes som
(4.1 Basal hälsoär ickerökare.
och sjukvård)
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Tillgänglighet

Andel patienter
som efter bedömt
4.
behov fått ett
(4.1 Basal hälso- planerat läkarbesök
och sjukvård)
inom 7 dagar.

Vårdgarantimätning,
Tertial
enligt överenskommelse
om vårdgarantin,
omfattar inom
primärvård endast
nybesök hos läkare.

Cosmic

100 %

Kontinuitet

* Andel patienter
som haft samma
5.
läkare de tre sista
besöken och som
(4.1 Basal hälso- gjort minst tre
och sjukvård)
besök de sista tre
åren och varit
aktuella på
vårdcentralen
under senaste
perioden.

Stimulera ökad
kontinuitet.

Tertial

Cosmic

≥ 50 %

Läkemedel

Andel av de
läkemedel som står
6.
för 90 % av
vårdcentralens
(4.1 Basal hälso- läkemedelsförskriv
och sjukvård)
ning (mätt i DDD)
som är
förstahandsrekommenderade
läkemedel,
uthämtade på
apotek.

Följsamhet till
rekommenderade
läkemedel inom (DU 90
%) Kronoberg.

Tertial

Försäljnings- ≥ 85 %
statistik från
Apotekens
Service

7.

* Antal uthämtade
antibiotika recept
(varurader) per
(4.1 Basal hälso1000 listade
och sjukvård)
patienter, oavsett
var läkemedlen är
förskrivna.
(Antibiotika =
ATC J01 exkl
Hiprex)

Följsamhet till
STRAMA:s
rekommendationer för
öppen vård.

Tertial

Försäljningsstatistik från
Apotekens
Service

8.

Vid
Tertial
antibiotikabehandling av
luftvägsinfektion
orsakad av bakteriell
smitta, är PcV
förstahandsalternativ.

* Andel PcV av alla
luftvägs-antibiotika
till barn 0-6 år per
(4.1 Basal hälsoförskrivande VC.
och sjukvård)

Rationell
läkemedelsanvändning.

Minskad
antibiotikaanvändning
totalt.
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9.

* Andel kinoloner
av urinvägsantibiotika till
(4.1 Basal hälsokvinnor 18-79 år
och sjukvård)
per förskrivande
vårdcentral.

Följsamhet till
STRAMA:s
rekommendationer för
öppen vård.

Tertial

Försäljnings- ≤ 5 %
statistik från
Apotekens
Service

10.

*Andel patienter
med diagnos
hjärtsvikt som
(4.1 Basal hälsoordinerats
och sjukvård)
behandling med
ACE-hämmare
eller ARB.

Måttet är en indikator
dels på hur pass
stringent diagnosen
hjärtsvikt sätts och dels
hur pass väl patienterna
behandlas.

Tertial

Cosmic

≥ 80 %

Äldre och
läkemedel

Kontinuerligt utvärdera
behovet av läkemedelsbehandling och minska
polyfarmaci.

Tertial

Cosmic

≥ 80 %

Andel listade ≥ 75 Minimera riskfylld
år på vårdcentralen läkemedelsbehandling
som är ordinerade hos äldre.
(4.1 Basal hälsonågot olämpligt
och sjukvård)
läkemedel
(Tramadol,
Propavan,
långverkande
bensodiazepiner
eller antikolinergika) de
senaste 3
månaderna.

Tertial

Försäljningss ≤ 7 % ?
tatistik från
Apotekens
Service.

Äldre och
läkemedel

Andel listade ≥ 75
år som har fler än 5
stående läkemedel
11.
och som har fått en
(4.1 Basal hälso- enkel läkemedelsoch sjukvård)
genomgång senaste
året.
12.

Andel patienter
≥ 75 år som har
hämtat ut perorala
13.
COX-hämmare
(4.1 Basal hälso(inflammationsoch sjukvård)
hämmande) de
senaste tre
månaderna.

Minimera riskfylld
läkemedelsbehandling
hos äldre.

Tertial

Försäljningss ≤ 3 %
tatistik från
Apotekens
Service

Influensavaccination

Främja hälsa i
befolkningen.

Tertial 1

Cosmic

14.

* Andel influensavaccinerade ≥ 65
år.

≥ 65 %

(4.1 Basal hälsooch sjukvård)
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Undvikbar
slutenvård
15.

Antal besök per
1000 listade på
sjukhusens
akutmottagningar
(4.1 Basal hälso- som inte lett till
inläggning bland
och sjukvård)
vårdcentralens
listade ≥ 75 år

4.2

Att tillgängligheten och Tertial
tilliten till vårdcentralen
ska vara så god att inte
”onödiga” besök sker på
sjukhusens
akutmottagningar.

Cosmic

Minskande
andel

Rådgivning

4.2.1 Vårdtjänsten omfattar

Vårdcentralens uppdrag är att i första linjen ge information, råd och stöd till
medborgarna via telefon, e-post, genom 1177 Vårdguiden, personligt besök eller på
annat sätt. Rådgivning fyller en viktig funktion för att stärka patientens förmåga till
eget ansvar samt skapa trygghet och stimulera till egenvård för lättare sjukdomar,
skador och besvär.
Patientens information vid första kontakten ligger till grund för den medicinska
bedömning som görs, vilket resulterar i egenvårdsråd eller att vårdbegäran startar.
Bedömningen är avgörande för de insatser som kan bli aktuella för egenvård, vård på
den enskilda vårdcentralen, alternativt vård hos annan vårdgivare eller kontakter med
övriga samhällsresurser.
Invånare ska kunna nå vårdcentralen för rådgivning per telefon vardagar klockan
08.00 -17.00 under hela året. Tele-Q ska användas och vara öppen från måndag
kl. 06.30 - fredag kl. 17.00 under vardagar för inringning.
Riktlinjer för telefoni

Rådgivning kan ges utifrån RGS-webb som beslutsstöd.
Vårdcentralen ska vara ansluten till 1177, Vårdguiden och har i uppdrag att
bevaka tjänster som till exempel receptförnyelse och avbokning av tid.
1177, Vårdguiden
4.2.2 Mål

 Vårdcentralen ska vara tillgänglig för rådgivning samma dag oavsett
kontaktsätt.
 Ökad kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och trygghet till den
vårdsökande.
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4.2.3 Uppföljning

Nr

Tillgänglighet
16.
(4.2 Rådgivning)
17.
(4.2 Rådgivning)

4.3

Nyckeltal

Varför
nyckeltalet följs

Frekvens

Källa

Mål

* Andel samtal som
fått bokningstid inom
bokningsintervallet 2
timmar.

God tillgänglighet.

Tertial

Tele-Q

≥ 98 %

* ≈ Andel samtal som
blivit uppringda
senast 10 minuter
efter uppringningstid.

God tillgänglighet.

Tertial

Tele-Q

≥ 95 %

Förebyggande insatser

4.3.1 Vårdtjänsten omfattar

Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Kronoberg.
Vårdcentralen ska bedriva ett systematiskt hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete. Patienterna ska stödjas och stimuleras att bibehålla
eller förbättra den egna hälsan genom hälsosamma levnadsvanor. Särskilt
angeläget är detta för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.
Strukturerat hälsosamtal

Stöd ska erbjudas till patienter med tobaksbruk, otillräckligt fysisk aktivitet,
riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor enligt rekommendationer i
Socialstyrelsens riktlinjer för nationella sjukdomsförebyggande metoder.
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Patienter ska uppmanas till tobaksfrihet i samband med operation och vid behov
erbjudas tobaksavvänjning vid vårdcentral.
Tobaksfri i samband med operation, riktlinjer
4.3.2 Mål

 Genom att tillfråga patienter om tobaksbruk, otillräckligt fysisk aktivitet,
riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor samt vid behov erbjuda
lämpliga åtgärder uppmärksamma betydelsen av dessa för hälsan.
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4.3.3 Uppföljning

Nr
Levnadsvanor
18.
(4.3
Förebyggan
de insatser)
19.
(4.3
Förebyggan
de insatser)
20.
(4.3
Förebyggan
de insatser)

4.4

Nyckeltal

Varför
nyckeltalet följs?

Frekvens

Källa

Mål

* ≈ Andel av alla patienter
med diagnoserna artros
(höft och knä), KOL,
hypertoni och/eller
diabetes som någon gång
under de senaste 5 åren har
tillfrågats om fysisk
aktivitet.

Uppmärksamma
betydelsen av
fysisk aktivitet.

Tertial

Cosmic

≥ 95 %

* ≈ Andel av alla patienter
med hypertonidiagnos
och/eller psykisk ohälsa
(F32 – F51) som någon
gång under de senaste 5
åren har tillfrågats om
alkoholvanor.

Uppmärksamma
betydelsen av
hälsosamma
alkoholvanor.

Tertial

Cosmic

≥ 95 %

* ≈ Andel av alla patienter
med diagnoserna KOL,
hypertoni och/eller
diabetes som någon gång
under de senaste 5 åren har
tillfrågats om tobaksvanor.

Uppmärksamma
betydelsen av
tobaksfrihet.

Tertial

Cosmic

≥ 95 %

Rehabilitering

4.4.1 Vårdtjänsten omfattar

Medicinsk rehabilitering syftar till att så långt som möjligt återställa nedsatt
funktionsförmåga genom att träna upp nedsatta eller kompenserande funktioner
och därigenom förbättra förutsättningarna för bästa möjliga aktivitetsgrad.
Rehabiliteringsprocessen ska bidra till att patienter i rätt tid får rätt
rehabiliteringsinsatser inom allmänmedicinens område.
Diagnosgrupper som kan vara aktuella i primärvården är bland andra hjärtsvikt,
KOL, stroke samt besvär från rörelseorganen.
Vårdcentralen ska erbjuda bedömning och behandling av fysioterapeut,
arbetsterapeut, och psykosocial resurs.
Efter senast tio fysioterapeutbehandlingar (individuellt eller i grupp) upprättas
tillsammans med patienten en rehabplan.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-27

186

Sida 17 av 31

Giltlig fr.o.m 2016

Initiativ till detta kan tas antingen av fysioterapeut, rehabkoordinator eller
behandlande läkare på den vårdcentral där patienten är listad. Syftet är att öka
kvaliteten i rehabiliteringsprocessen.
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

I Region Kronoberg finns rehabiliteringsriktlinjer, vilka bygger på evidens eller
beprövad erfarenhet och är utformade för att möta patientens individuella behov.
Samordnad rehabilitering, fastställda rehabriktlinjer

Vårdcentralen kan vid behov erbjuda kontakt med multiprofessionellt
rehabiliteringsteam som bedömer och vid behov behandlar patienter med psykisk
ohälsa eller smärta samt andra patienter som riskerar långvarig sjukskrivning.
Sjukskrivningsprocessen

All sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd
- vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
Vägledning vid sjukskrivningar

Region Kronobergs riktlinjer för Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas. Alternativt kan eget ledningssystem för sjukskrivningsprocessen
användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
Rehabiliteringsplan

Enligt Socialstyrelsens föreskrift om samordning av insatser för habilitering och
rehabilitering ska olika insatser samordnas på ett ändamålsenligt sätt. En
samordnad vård- och rehabiliteringsplan upprättas i samråd med patienten samt
vid behov med andra myndigheter och rehabiliteringsaktörer.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering
och rehabilitering
4.4.2 Mål

 Med tidiga teaminsatser optimera funktionsförmåga och förbättra
förutsättningarna för bästa möjliga aktivitet.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.5

Barnhälsovård (BHV)

4.5.1 Vårdtjänsten omfattar

Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet och ska utgå
från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Det uppnås genom att
förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt att upptäcka och identifiera fysisk,
psykisk och social ohälsa hos barn i förskoleåldern 0-6 år och deras familj.
Asylsökande, papperslösa och gömda barn har rätt till barnhälsovård på samma
villkor som barn bosatta i Sverige.
Hälsoövervakning kompletteras med individuellt stöd och insatser efter
bedömning i varje enskilt fall. Vårdcentralen ska medverka till tidig upptäckt av
barn som far illa och informera kommunens socialtjänst enligt gällande
lagstiftning. Vårdcentralen ska samverka med andra vårdgivare och myndigheter i
frågor som rör barns hälsa och vid behov lotsa till adekvat instans.
BHV erbjuder besök i hemmet, på mottagningen och har tillgänglighet per
telefon.
Vårdcentralen ska följa:
 Nationellt program för barnhälsovård baserat på Socialstyrelsens
vägledning för barnhälsovård med regionala tillägg.
 Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården.
 Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC
Varje vårdcentral samverkar inom ramen för BHV med definierade förskolor
kring barnhälsovårdsfrågor. Vårdcentralen har även för dessa förskolor ett
samhällsmedicinskt ansvar vid olika typer av ohälsoutbrott, till exempel
smittsamma sjukdomar. Ansvaret handlar om information, stöd och åtgärder.
Rikshandboken barnhälsovård
Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring i barnhälsovården
Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC
Smitta på förskolan - en kunskapsöversikt
4.5.2 Mål

 Barnhälsovårdens övergripande mål är att medverka till att säkerställa
barnens hälsa, trygghet och utveckling.
 Följsamhet till basprogram och regionalt implementerade nationella
målbeskrivningar.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.5.3 Uppföljning

Nr

Nyckeltal

Varför
nyckeltalet följs

Frekvens

Källa

Mål

Barnhälsovård

Antal nyfödda
barn (0-1 år) per
sjuksköterska.

Främja kompetens
för att upprätthålla
kvalitet enligt
nationell
målbeskrivning.

Årsvis

Rapport
från
vårdcent
ral

≥ 25 nyfödda
barn/
sjuksköterska

* Andel nyfödda
där ett första
hembesök
genomförts.

Följsamhet till
basprogram samt
av vikt för den
fortsatta
kontakten.

Årsvis

BHVjournal/

≥ 90 %

21.
(4.5 BHV)
22.
(4.5 BHV)

Cosmic

Andra nyckeltal följs upp genom att vårdcentralen fortlöpande ska rapportera till
BHV-samordnarens lokala och nationella verksamhetsuppföljning. Uppföljningen
gäller till exempel vaccinationer, amningsfrekvens, föräldrars rökvanor, antal barn,
hembesök, föräldragrupper, EPDS-screening, handledningstillfällen, samverkan
samt antal nyfödda barn/heltidstjänst.
4.6

Psykisk ohälsa

4.6.1 Vårdtjänsten omfattar

Vårdcentralen ska erbjuda kompetens för att bedöma och behandla personer med
psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd, men specialistpsykiatrin ansvarar för
personer med allvarlig psykisk sjukdom.
Behandlingsansvaret gäller enbart vuxna. Som resurs i arbetet med ungdomar
finns utanför vårdvalet Barn och ungdomshälsan (6-18 år) vars uppgift är att
stödja barn, unga och deras familjer vid lättare psykisk ohälsa.
Vårdcentralen ska erbjuda bedömning och samtalsbehandling till patienter med
 Lätta och medelsvåra depressioner.
 Okomplicerade ångesttillstånd.
 Krisreaktioner.
 Psykosomatik.
 Åldersbetingade psykiska symtom - inklusive basal demensutredning.
 Missbruk och beroendetillstånd utan samtidig svår psykiatrisk störning.
 Basal psykiatrisk bedömning i sjukskrivningsprocessen via rehabiliteringsteam.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Uppdrag/remiss ges av legitimerad personal verksam vid den vårdcentralen
patienten valt. Genom lättillgängliga, korta insatser får patienten vård, hjälp till
självhjälp eller klargörs behov av mer specialiserade insatser. Omfattningen ska i
regel vara begränsad i tid (upp till 10 gånger) och KBT (kognitiv beteendeterapi)
ska erbjudas.
Vårdöverenskommelser

Verksamheten rekommenderas använda ett validerat uppföljningsverktyg,
exempelvis EQ-5D.
Under de närmaste åren planeras för utökad psykologkompetens inom
primärvården.
Under 2016 planeras för införande av internet-KBT.
Region Kronoberg och kommunerna har en skyldighet att ha överenskommelser
om samarbete när det gäller barn och ungdomar med psykiska och/eller
somatiska sjukdomar och besvär, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
samt vuxna med psykiska problem och missbruksproblem i form av en
”Samordnad individuell plan” (SIP). Likaså finns en samverkansöverenskommelse
när det gäller missbruks- och beroendevård.
Samverkansöverenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning
Missbruks- och beroendevård i Kronobergs län
4.6.2 Mål

 Kunna erbjuda bedömning och individuellt utformad behandling för
personer med psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd.
 Ökad använding av validerade verktyg för uppföljning

4.7

Läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård,hemsjukvård över 18 år

4.7.1 Vårdtjänsten omfattar

Regionen ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, erbjuda läkarresurser till
samtliga kommuner i länet för att ge hemsjukvårdspatienter en god hälso- och
sjukvård. Uppfyller Regionen inte avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen
rätt att anlita läkare och få ersättning från Regionen. (HSL 2006:493)
Regionen och samtliga kommuner ska, enligt 26 § HSL, samverka så att patienter
får den vård, behandling och de hjälpmedel som krävs. Regionen och samtliga
kommuner i Kronobergs län har skrivit avtalet Hemsjukvård i Kronobergs län,
överenskommelse mellan kommunerna och Region i Kronobergs län gällande
insatser inom somatisk hemsjukvård.
Hemsjukvård Kronobergs län - överenskommelse
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Former för läkarmedverkan i hemsjukvården regleras i respektive kommun
genom en skriftlig överenskommelse mellan ansvariga för den kommunala hälsooch sjukvården och respektive vårdcentral.
Vårdtjänsten omfattar konsultativt stöd och utbildande insatser till kommunens
personal inom särskilda boendet för äldre i form av exempelvis övergripande råd i
medicinska frågor och ronder.
Vårdcentralen ska erbjuda stöd vid palliativ vård och vård i livets slutskede i
samverkan med respektive kommun. Brytpunktssamtal ska genomföras och vid
väntat dödsfall ska ”Planeringsunderlag för vård i livets slut” användas.
Planeringsunderlag vid vård i livets slutskede
Vårdplanering

Region Kronoberg har tillsammans med kommunerna i länet utvecklat ett IT-stöd
för samordnad vårdplanering, Link. Via en ärendeöversikt kan alla som är berörda
av en samordnad vårdplanering se aktuellt status i processen. Syftet är att
underlätta planeringen och förbättra patientsäkerheten genom att skapa en
kommunikation mellan Regionen och kommunerna.
IT-stöd för samordnad vårdplanering (Link)

Under vårdperiod i Regionens regi ska, med hänsyn till patientens behov, en
samordnad vårdplanering ske i samverkan mellan Region Kronoberg och kommunen.
Vårdplanering ska vid behov ske, även utan aktuell vårdperiod på sjukhus, tillsammans
med läkare på vårdcentral och sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård och vid
behov paramedicinsk personal.
Samtliga kommuner har tillgång till Cambio Cosmic och de flesta använder
programmet för dokumentation i hemsjukvården. Region Kronoberg har skrivit avtal
med samtliga kommuner om sammanhållen journal.
4.7.2 Mål

 Uppfyllande av samverkansavtal med aktuell kommun.
 Ansvar för att de medicinska insatserna ska vara sammanhängande över
tiden.

4.8

Jourverksamhet

4.8.1 Vårdtjänsten omfattar

Jourverksamhet på primärvårdsnivå bedrivs i Ljungby och Växjö. Vårdcentralerna ska
bemanna jourläkarcentral (JLC) med läkare samt delta i beredskap enligt centralt
upprättad plan i proportion till antal invånare som valt vårdcentralen.
JLC:s uppgift är att göra de medicinska bedömningar och ge den vård som inte kan
vänta till dess att ordinarie vårdcentraler är öppna.
Region Kronoberg utser ansvarig person för jour/beredskapsschemat och följer också
upp hur vårdcentralerna uppfyller uppdraget.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-27

191

Sida 22 av 31

Giltlig fr.o.m 2016

Vårdcentral som har kvälls- eller helgöppet har möjlighet att meddela JLC för att de
ska kunna hänvisa listade patienter dit.
Jour/beredskapsuppdraget innebär att:
 vardagar mellan kl. 17.00 – 21.00 och helgdagar mellan kl. 08.00 – 21.00
jourtjänstgöring på respektive JLC, samt för beredskap vid behov kunna
gå in och tjänstgöra på JLC.
 vardagar mellan kl. 17.00 – 21.00 och helgdagar mellan kl. 08.00 – 21.00
per telefon kunna stödja ansvarig sjuksköterska i kommunal hälso- och
sjukvård och även efter överenskommelse med denna sjuksköterska
vid behov göra hembesök.
 göra dödsfallsundersökning (även nattetid) och vårdintygsbedömning
utanför sjukhus (även nattetid).
 i sällsynta fall vara Polisen behjälplig i rättsmedicinskt ärende (även nattetid).
4.8.2 Mål

 Genom hälsostyrning medverka till medicinskt motiverat användande av
jourläkarcentralens resurs.

4.9

Samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer inklusive
kommuner

4.9.1 Vårdtjänsten omfattar

Vårdcentralen ska medverka i olika samverkansformer, känna till och följa de
beslut och riktlinjer i samverkansöverenskommelser som finns mellan Region
Kronoberg och andra huvudmän.
Ledningsgruppen för samverkan av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst,
hanterar samverkan som rör länets kommuner och Regionen, t ex gemensamma
projekt, överenskommelser och uppdateringar.
Vårdöverenskommelser

Vårdcentralen ska aktivt bidra till samverkan för patienter som har behov av vård
och omsorg från flera vårdgivare och huvudmän. Vårdkedjan ska säkerställas ur
ett patient- och närståendeperspektiv. Samverkan med andra vårdgivare och
huvudmän ska bedrivas på ett sådant sätt att patienten upplever vården som en
helhet.
De aktörer vårdcentralen kommer att samverka med är exempelvis övriga enheter
inom hälso- och sjukvården, kommunal verksamhet, Polisen, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Vårdcentralen ska, i förekommande fall, samverka med
samordningsförbund för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Regionen deltar i projekt/verksamhetsutveckling som kan permanentas under
avtalsperioden.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.9.2 Mål

 Följa vårdöverenskommelser mellan primärvård, kommun, specialistvård
och andra aktörer.

4.10 Säkerhet och krisberedskap
4.10.1 Vårdtjänsten omfattar

Vårdcentralen har samma uppdrag vid allvarlig händelse som i vardagen.
Säkerhetsansvaret ska vara tydligt beskrivet. Vårdcentralens resurser hör vid
allvarlig händelse ihop med hela Region Kronobergs sjukvårdsresurser och
disponeras då av Region Kronoberg.
Arbetet med säkerhet- och krisberedskap syftar till att minska sårbarheten och öka
beredskapen såväl i vardagen som vid en allvarlig händelse.
Det innebär bland annat att vårdcentralen ska:
 Utföra de uppdrag som framgår av Riktlinjer för Region Kronobergs
krisberedskap.
 Till Region Kronoberg lämna den information som behövs för att utveckla
krisberedskapen.
Plan vid allvarlig händelse

4.11 Deltagande i av Region Kronoberg arrangerade
utvecklingsarbeten
4.11.1 Vårdtjänsten omfattar

Den medicinska utvecklingen medför fortlöpande förändringar i vårdprocesser,
samverkansbehov förändras och nya behandlingsmöjligheter tillkommer.
Vårdcentralen ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete. Det sker genom
att vårdcentralens medarbetare, efter kompetens, deltar i olika projekt.
Deltagande kan variera över tid och för deltagande i vissa projekt utgår ersättning.
Vårdcentralen ska delta i utvecklingsarbeten som till exempel att:
 Medverka i AMK:s utbildningsgrupp, medicinska grupper, medicinska
kommittén eller läkemedelskommittén.
 Samverka med FoU i länsövergripande projekt.
 Bidra till en utveckling av samverkansöverenskommelser med
specialistsjukvården eller andra aktörer.
 Samverka i utveckling och förvaltning inom VIS.
 Samverka med samordningssjuksköterskor för sjukdomsgrupperna diabetes,
astma/KOL, inkontinens, sårvård, demens och barnhälsovård.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.11.2 Mål

 Vårdcentralen ska vara delaktig i Region Kronobergs utvecklingsarbeten.

4.12 Handledning/utbildning av AT/ST-läkare, praktikplatser m.m.
4.12.1 Vårdtjänsten omfattar

I Region Kronoberg finns ett behov av att säkerställa tillräckligt antal kliniska
utbildningstjänster för AT/ST-läkare samt kliniska utbildningsplatser för
medellånga högskoleutbildningar, gymnasial vårdutbildning och yrkeshögskolans
utbildningar inom vårdområdet.
Vårdcentralen ska erbjuda utbildningstjänster/platser. Kvalitet och inriktning
ska följa legitimations- och examinationskrav och avtal med utbildningsanordnare.
AT/ST

Vårdcentralen ska ge möjlighet till tjänstgöring för AT- samt ST-läkare i
allmänmedicin samt för randande ST-läkare i annan specialitet. Region Kronoberg
har ansvar för planering och samordning av utbildningsplatser för läkare.
Vårdcentralen ska ha minst 1,0 anställd specialist i allmänmedicin, med av
studierektor godkänd handledarutbildning.
Handledaren och verksamheten ska uppfylla de mål och riktlinjer som
studierektorer lokalt i Region Kronoberg har utarbetat. Får att få ha
utbildningsläkare vid vårdcentralen krävs godkännande av studierektorer.
Överenskommelse upprättas mellan Region Kronoberg och vårdgivaren.
Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)
Ansökan om godkännande av utbildningsuppdrag
Överenskommelse om anställningsförhållanden, arbetsgivaransvar ST-läkare

SPUR-inspektioner genomförs för att säkra och höja kvaliteten i den målstyrda
specialiseringstjänstgöringen. Vårdcentralen ska vart femte år genomgå en SPURinspektion för att kartlägga allmäntjänstgöringens och
specialiseringstjänstgöringens struktur och process. Lipus AB samordnar och
utför inspektionerna, som bygger på ett nära samarbete med specialitetsföreningar
och sektioner inom Läkarförbundet och läkaresällskapet.
SPUR-inspektioner
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU ska erbjuda en lärande miljö med erforderlig handledarkompetens.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Universitet/högskoleutbildningar

Region Kronoberg och Linnéuniversitetet har tecknat ett avtal som avser alla
utbildningsinriktningar där parterna har behov av VFU. För primärvården avses
sjuksköterskeprogrammet samt relevanta specialistsjuksköterskeprogram,
psykolog- och sjukgymnastprogrammet.
Avtal ang VFU mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg
Yrkeshögskola och gymnasieskola

För primärvården omfattas vård- och omsorgscollege och
Yrkeshögskoleutbildning (Yh).
Andra utbildningar och utbildningsanordnare kan bli aktuella.
4.12.2 Mål

 Region Kronobergs vårdcentraler ska erbjuda en klinisk lärande miljö.
 Säkra primärvårdens framtida kompetensförsörjningsbehov.

5

Fortbildning

Fortbildning är nödvändigt för att upprätthålla sjukvårdens kvalitet och säkerhet.
Vårdcentralen ansvarar för att samtliga medarbetare har en skriftlig, uppdaterad
plan för fortbildning. Fortbildning kan ske internt på den egna vårdcentralen
genom kollegial dialog inom eller mellan yrkeskategorier eller externt, exempelvis
utbildningsgruppens och läkemedelskommittés utbildningar samt nationella
konferenser.
Deltagande i av Regionen arrangerade utvecklingsarbete (uppdrag 4.11) kan
räknas in i tiden för fortbildning, men får aldrig utgöra mer än hälften av
individens totala fortbildningstid.
Vårdcentralen ska årligen sammanställa den fortbildning och det utvecklingsarbete
medarbetarna deltagit i på anvisad blankett som skickas till Vårdvalsenheten.
Länk till blanketten

Utbildningsgruppen utformar och AMK samordnar fortbildning för samtliga
yrkeskategorier inom vårdvalet.
5.1

Mål
 Stimulera fortbildning och utvecklingsarbete
 Samtliga medarbetare ska ha en fortbildningsplan

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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5.2

Uppföljning

Nr

Fortbildning
23.

6

Nyckeltal

Varför
nyckeltalet följs

Frekvens

Källa

Mål

Antal dagar för
fortbildning och
utvecklingsarbete
per år.

Fortbildning och
deltagande i
utvecklingsarbete
är en
förutsättning för
kvalitet

Årligen

Dialog

≥ 10 för läkare
≥ 4 för övriga
legitimerade
≥ 2 för övriga
medarbetare

Tilläggsuppdrag

Region Kronoberg definierar prioriterade och önskvärda medicinska områden,
utbildningar och deltagande i samverkansprojekt. Efter godkännande från
Regionen och genom tilläggsavtal med vårdcentralen kan tilläggsuppdraget
ersättas.
6.1

Familjecentral

6.1.1 Vårdtjänsten omfattar

En familjecentral är en central mötesplats som bedriver verksamhet som är
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral bör
minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst
med inriktning mot förebyggande arbete. Verksamheten riktar sig till föräldrar
med barn i åldrarna 0-6 år.
Kännetecknande för verksamheten är att olika huvudmän samordnar sina resurser
kring barnfamiljen. På familjecentralen samverkar olika yrkesgrupper som
barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare men det kan
finnas flera.
Region Kronoberg ansvarar för lokal. Vårdcentralen ska i de fall kommun och
landsting samverkar i en familjecentral förlägga BHV-verksamhet där.

6.1.2 Mål

 Målet med familjecentral är att utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande
perspektiv erbjuda barn och föräldrar en mötesplats med tillgång till ett
samlat och tillgängligt stöd av god kvalitet.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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6.2

Fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell för patienter
inskrivna i kommunal hemsjukvård och handledning av
kommunens personal

6.2.1 Vårdtjänsten omfattar

Fördjupade läkemedelsgenomgångar av teammodell för patienter inskrivna i
kommunal hemsjukvård. Målgruppen är patienter 75 år och äldre med minst fem
läkemedel samt inskrivna i kommunal hemsjukvård. Läkemedelsgenomgångarna
görs i samverkan mellan läkare, apotekare samt sjuksköterska och vårdpersonal i
hemsjukvården. I denna modell ingår också att läkaren medverkar i utbildning av
personal vid aktuellt äldreboende eller motsvarande.
Regler för läkemedelsgenomgångar
Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
6.2.2 Mål

 Optimal läkemedelsterapi för patienten.
 Ökad läkemedelskunskap hos personalen.

6.3

Rehabiliteringsgaranti

6.3.1 Vårdtjänsten omfattar

En ny överenskommelse kan komma att träffas för 2016.
Det kan innebära att Region Kronobergs nuvarande regelverk för
rehabiliteringsgarantin revideras.
6.3.2 Mål

 Ökad återgång i arbete eller förebygga sjukskrivning.
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7

Uppföljning

För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete och
alla verksamheter inom hälso- och sjukvård ska utveckla kvalitetsarbetet för att
öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vårdcentralen ska gemensamt med Region Kronoberg medverka till att
uppföljningar av verksamheten kan genomföras ur såväl verksamhets- som
patientperspektiv. Vårdcentralen ska aktivt delta i uppföljningsarbetet, vilket är
framåtsyftande och ska ses som ett ömsesidigt lärande. Uppföljning sker av
nyckeltal vilka framgår i uppdragsspecifikationen, men även viss riktad uppföljning
kan ske. Dialog/uppföljning sker två gånger per år enligt utskickad mall. Region
Kronoberg äger rapporten och ansvarar för att kommunicera den med
vårdcentralen samt äger rätt att publicera resultatet av granskningen.
Medicinsk fördjupad granskning

Av Region Kronobergs huvudmannaskap följer en skyldighet att fortlöpande
inspektera leverantörens verksamhet, vilket även omfattar Region Kronobergs
revisorer. Leverantören accepterar att Region Kronoberg företar medicinsk
fördjupad granskning av leverantörens verksamhet samt kvalitetssäkring av
information utifrån Region Kronobergs vårdinformationssystem. Vårdcentralen
ska medverka vid sådan granskning och ställa material och dokumentation som
erfordras till förfogande.
Det är angeläget att Cambio Cosmic används på ett riktigt sätt och att utdata i
Business Objects stämmer när det gäller kontaktregistrering, diagnoskodning,
dokumentation mm.

8

Patientavgifter

Vårdcentralen ska inom grundåtagandet tillämpa Region Kronobergs
patientavgifter och följa gällande rutiner och anvisningar.
Tillämpning av taxor och avgifter

9

Sjukresor

Rätten till ersättning för sjukresa regleras i Sjukresor - Regelverk.
Tillämpning av taxor och avgifter
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10

Tjänster utanför vårdvalets uppdrag

Vårdcentralen kan utöver grunduppdraget samt eventuella tilläggsuppdrag, även
utföra andra tjänster. Med andra tjänster avses åtgärder utan samband med
sjukdom såsom resevaccinationer, hälsoundersökningar, skolhälsovård, försäljning
av varor samt utfärdande av olika intyg som inte ingår i grunduppdraget.
Tjänsterna ersätts inte inom ramen för vårdvalet, utan finansieras genom
patientavgift eller motsvarande som helt tillfaller vårdcentralen.

11

Information

Marknadsföring och reklam

Invånarna ska känna förtroende för att alla Region Kronobergs verksamheter
bedrivs på saklig, oberoende och neutral grund. Det krävs noggranna
överväganden i frågor som rör marknadsföring och sponsring. Den etiska
aspekten ska beaktas och inriktningen ska vara att konkurrera med kvalitet. All
marknadsföring ska på förhand godkännas av Region Kronoberg.
De privata landstingsfinansierade vårdcentralerna ska komplettera sitt
företagsnamn med ”På uppdrag av Region Kronoberg” i sin kommunikation med
patienter/invånare.
Kontaktuppgifter

Region Kronoberg informerar invånarna om vårdcentralens kontaktuppgifter via
1177, Vårdguiden.
Vårdcentralen ska förse Region Kronoberg med uppgifter för publicering på
www.1177.se/Kronoberg
Vårdcentralen ska förse Region Kronobergs HSA-katalog med aktuella uppgifter
för publicering på 1177 vårdguiden.se.
Vårdcentralen har möjlighet att själva föra in information om sin vårdcentral på
respektive sida inom webplatsen 1177 vårdguiden. Ansökan om redaktörsskap på
1177 vårdguiden sker via anvisad mejladress.
Verksamhetsinformation

Parterna är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förhållanden som är
av betydelse för uppdragets genomförande.
Verksamhetschefen är skyldig att kommunicera med Region Kronoberg via
anvisad mejladress.
Tillgänglig information

Vårdcentralens information ska följa Region Kronobergs riktlinjer om
tillgänglighet och om anpassad och tillgänglig information.
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Väntrumsinformation

I vårdcentralens väntrum ska plats finnas för det grundutbud av Region
Kronobergs information om patienters rättigheter och skyldigheter.
Informationen tillhandahålls kostnadsfritt.
1177 Vårdguiden för information, rådgivning och e-tjänster

Vårdcentralen ansvarar för att aktuell information kommuniceras med
patienterna. Vårdcentralen har möjlighet att använda hälso- och
sjukvårdsinformation som finns på 1177 Vårdguiden i sin kommunikation med
patienterna.
Namnsättning

Riktlinjer för namnsättning ska tillämpas av alla vårdcentraler som har Region
Kronoberg som huvudman. Privata utförare kan ha egen namnstandard, men
kommer att presenteras enligt Region Kronobergs riktlinjer i till exempel
verksamhets- och HSA-katalog.

12

Val av vårdcentral

Alla invånare som är folkbokförda i Sverige har möjlighet att välja vårdcentral.
Byte av vårdcentral sker skriftligt med en valblankett alternativt via 1177,
Vårdguiden.
Genom valet ger invånaren vårdcentralen i uppdrag att tillgodose behovet av
primärvård. Åldersgräns för aktivt val av vårdcentral är ≥18 år För minderårig
väljer vårdnadshavare vårdcentral. Något tak för antal listade per vårdcentral finns
inte.
Val av vårdcentral i samband med flyttning/för nyfödda

För nyinflyttade som inte gör ett aktivt val inom en månad sker automatiskt
listning på den inom kommunen geografiskt närmaste vårdcentralen.
Vårdnadshavare informeras redan på mödrahälsovården om vårdval för nyfödda.
Om vårdnadshavaren inte gör ett aktivt val listas de nyfödda barnen på den inom
kommunen geografiskt närmaste vårdcentralen.
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1. Ersättningsmodell Vårdval Kronoberg - Primärvård
Huvuddelen av vårdgivarens kostnader finansieras i Vårdval Kronoberg genom en
vårdersättning baserad på ålder (10%), vårdtyngd (ACG, Adjusted Clinical
Groups) (75%) samt ohälsa baserad på socioekonomiska variabler (CNI, Care
Need Index) (15%).
Storleken på åldersersättningen varierar med invånarens ålder (räknat från
födelsedatum). Olika åldersintervall ger olika poäng, se punkt 2.1.
ACG-systemet grupperar samtliga listade patienter vid en vårdcentral (gäller bara
listade invånare folkbokförda i Region Kronoberg) efter den typ av
hälsotillstånd som varje invånare befinner sig i. Grupperingen sker utifrån redan
registrerade data i patientjournalen i form av patientens identitet, ålder, kön och
samtliga diagnoskoder under en bestämd tidsperiod. För grupperingen i Vårdval
Kronoberg hämtas diagnoser från all hälso-och sjukvård, både öppen och sluten
vård 24 månader tillbaka i tiden. Det är typen av tillstånd och kombinationerna av
dem som blir avgörande för patientens tillhörighet till en specifik grupp.
Besöksfrekvens eller antal vårdtillfällen saknar betydelse.
Gruppering av samtliga i Kronobergs län folkbokförda invånare sker varje månad
inför beräkningen av vårdersättningen.
CNI eller Care Need Index beskriver den förväntade risken för att utveckla ohälsa
baserad på socioekonomiska faktorer. Ingående variabler i modellen är:
 Ålder över 65 år och ensamboende.
 Personer födda i Öst- och Sydeuropa (ej EU), Afrika, Asien eller Sydamerika.
 Arbetslösa eller i åtgärd 16 – 64 år.
 Ensamstående förälder med barn <=17 år.
 Personer 1 år eller äldre som flyttat in i området.
 Lågutbildade 25 – 64 år.
 Ålder yngre än 5 år.
Även beräkning av vårdcentralernas CNI sker en gång per månad.
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Vårdersättningen tillsammans med övriga ersättningar inom grunduppdraget är
dimensionerade för att vårdcentralerna ska få ekonomiska förutsättningar för att
kunna ta ett kostnadsansvar för all vårdkonsumtion på primärvårdsnivå utanför
sjukhusen, för de invånare (folkbokförda i Kronobergs län) som valt
vårdcentralen. Kostnadsansvaret omfattar förutom vård och omhändertagande hos
den valda vårdcentralen även ett kostnadsansvar för besök hos de med
vårdcentralen samverkande aktörerna, hos övriga vårdcentraler inom vårdvalet
inklusive besök hos primärvårdsrehab, vid jourcentraler, hos offentligt finansierade
privata sjukgymnaster i länet samt besök vid vårdcentraler utanför länet.
Kostnadsansvaret för vårdcentralens listade patienter (folkbokförda i Kronobergs
län) omfattar även all förskrivning av allmänläkemedel och inom vårdvalet beställd
medicinsk service.
Listade utomlänare ersätts enligt utomlänstaxan.

Fastställande och prisuppräkning
Regionfullmäktige fastställer normalt årligen i juni vårdersättningens storlek, i
samband med beslut om budget för nästföljande år. Uppräkning sker med
Landstingsprisindex (LPI) inklusive läkemedel, för nästkommande år enligt SKLs
planeringsförutsättningar i april. Något beslut om budget för 2016 fattades inte vid
regionfullmäktiges möte i juni utan har skjutits upp till fullmäktige i oktober.
Nedanstående regelverk baseras på att regionfullmäktige tar beslut om budget och
att regionstyrelsen tar beslut om en förändrad ersättningsmodell.
Vårdersättningens storlek uppräknas enligt SKLs planeringsförutsättningar i april.
Detta index är för 2016 2,7 %.

2. Ersättning för grunduppdrag
2.1. Vårdersättning
Varje månad erhåller vårdcentralen vårdersättning för samtliga folkbokförda i
Kronobergs län som i Cambio Cosmic var registrerade som listade på
vårdcentralen den förste i aktuell faktureringsmånad.
Vid omlistning regleras vårdersättningen månaden efter det att omlistningen
registrerats i listningssystemet Master.
Vårdtyngd respektive socioekonomisk tyngd är relativa vikter kring ett
genomsnittligt medelvärde, vilket för Vårdval Kronoberg alltid kommer att vara
1,0.
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Ersättning baserat på ålder utgår på helårsbasis enligt tabellen nedan:
Ålder

Poäng

Ersättning

0-5

1,5

516 kr

6-39

0,5

172 kr

40-64

1,0

344 kr

65-79

2,0

688 kr

80-

3,0

1 032 kr

Ersättningen baserat på ACG och CNI uppgår från och med 2016-01-01 till
3 414,60 kr per listad och helår vid vikten 1,0. Ersättningen per månad blir 284,55
kr, varav ersättningen för ACG utgör 237,03 kr och CNI 47,52 kr.
Privata vårdcentraler får momskompensation genom att vårdersättningen
uppräknas med 2 procent.

Utbetalning av vårdersättning och övrig ekonomisk reglering
Utbetalning av vårdersättning liksom övriga delar av den ekonomiska regleringen
sker i två steg. Dels sker en förskottsutbetalning som skall finnas tillgänglig på
vårdcentralens bank senast den 15: e i varje månad. Detta förskott motsvarar 90 %
av föregående månads nettoutbetalning. Dels sker en slutavräkning för
innevarande månad som vid ”överskott” skall vara tillgänglig på vårdcentralens
bank senast den 25:e i aktuell månad.

2.2.

Särskild ersättning för barnhälsovård
Förutom ordinarie vårdersättning utgår en särskild ersättning för barn i åldrarna 0 72 månader som är listade vid vårdcentralen den förste i aktuell månad.
Ersättningen är dimensionerad efter barnhälsovårdens generella uppdrag och är
differentierad efter ålder, enligt nedanstående modell.
Ålder i månader

Ersättning per månad

0 - 12

857 kr

13 - 24

117 kr

25 - 72

49 kr

Ovanstående ersättning täcker kostnaderna för det andra hembesöket av nyfödda
som infördes under 2015.
Privata vårdcentraler får momskompensation genom att den särskilda ersättningen
för barn räknas upp med 2 procent.
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2.3.

Ersättning baserat på avstånd till sjukhus och antal
listade

En särskild ersättning betalas ut till vårdcentraler med placering mer än 10 km från
närmaste sjukhus inom länet, oavsett antal listade. Tillägget ökar med avståndet
och avtar med ökat antal listade. Om vårdcentralen har 6 200 listade eller fler utgår
endast ett tillägg baserat på avstånd.
Utbetalningen sker månadsvis med en tolftedel i samband med övrig ekonomisk
reglering och utan särskild anmodan. Beloppets storlek baseras på avstånd och
antal listade, folkbokförda i Kronobergs län, enligt matrisen nedan.
Antal listade
Fr om

tom

0
800
1650
2100
2500
2900
3300
3700
4100
4500
5000
5400
5800
6200

799
1650
2099
2499
2899
3299
3699
4099
4499
4999
5399
5799
6199
-

Tillägg kr/listad
Avstånd till lasarett (km)
10- 25
26-39
40-49
275
260
245
230
215
200
185
170
155
140
125
110
95
80

290
275
260
245
230
215
200
185
170
155
140
125
110
95

305
290
275
260
245
230
215
200
185
170
155
140
125
110

50-59

60-69

320
305
290
275
260
245
230
215
200
185
170
155
140
125

335
320
305
290
275
260
245
230
215
200
185
170
155
140

Privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.

2.4.

Ersättning för förebyggande vård
I grunduppdraget ingår att vårdcentralen ska medverka i folkhälsoarbetet.
För arbetet med det förebyggande arbetet utgår en särskild ersättning med 100
kronor per listad medborgare och år. Ersättningen inkluderar även det
företrädarskap vårdcentralen har för alla listade vid vårdcentralen, oavsett om
besök skett där eller inte. Utbetalningen sker månadsvis med en tolftedel i
samband med övrig ekonomisk reglering och baseras på antal listade vid
vårdcentralen som var folkbokförda i Kronobergs län den förste i aktuell månad.
Privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.
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2.5.

Ersättning för särskilda boenden
Ersättning utgår till de vårdcentraler som har ansvar för ett eller flera särskilda
boenden. Från 2015 ersätts hembesök/hemsjukvårdsbesök separat, se punkt 2.9.
Ersättning utgår månatligen med ett fast belopp per särskilt boende. Beloppet
varierar utifrån boendets storlek, där befintliga boenden delats in i tre
storleksklasser, enligt följande:
Antal platser på
boendet

Ersättning/år

- 30

45 tkr

31 – 60

76 tkr

61 -

110 tkr

Även för särskilda boenden med insprängda korttidsplatser utgår ersättning enligt
ovanstående modell. Ansvaret för de två enheterna i Växjö kommun med enbart
korttidsvård, ersätts i särskild ordning.
Privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.

2.6.

Ersättning för deltagande i utvecklingsarbeten
För deltagande i särskilt definierade uppdrag/utvecklingsarbeten utgår ersättning.
Modellen för ersättning består av 3 delar. Ett fast belopp per år för att hålla sig à
jour i ämnet, ett belopp som varierar mellan uppdragen kopplat till redovisat antal
timmar mötestid per år samt viss reseersättning som utgår vid längre avstånd.
Ersättningsbeloppet för mötes- och färdtid baseras på genomsnittslönen för
respektive vårdgivarkategori.
Ersättning för utvecklingsarbeten utgår 2016 för följande grupper:
 Förvaltningsgrupper, Cosmic
 Medicinska grupper, deltagare exklusive gruppordförande
 Referensgruppen, AMK
 Nyckeltalsgruppen
Ersättning för deltagande i Utbildningsgruppen utgår med ett belopp som
motsvarar 5 % av genomsnittslönen för respektive vårdgivarkategori.
Anslaget finansierar även delar av AMKs verksamhet. Ett eventuellt överskott
fördelas som en engångsutbetalning per listad kronobergare.
Privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.
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2.7.

Ersättning för kvalitetsmål

Ersättning utgår under 2016 för totalt 14 olika målrelaterade nyckeltal.
Uppföljningen sker en gång per tertial och ersättningen är beroende av i hur hög
grad man uppfyller det intervall som beslutats vara ersättningsgrundande för
respektive nyckeltal/kvalitetsmål. Antalet nyckeltal/kvalitetsmål kan variera över
tid beroende på aktuellt kunskapsläge och möjligheten att få en kvalitetssäkrad
uppföljning.
Ersättning utgår med motsvarande ca 2 % av vårdvalets totala omslutning och
uppgår för 2016 till totalt 16,5 mkr.
I bilaga redovisas de nyckeltal/kvalitetsmål som kommer att ersättas under 2016.
För en mer detaljerad beskrivning av nyckeltalen hänvisas till en uppdaterad
version av ”Beskrivning av använda mått för kvalitetsmålen 2016”, som kommer
att färdigställas under hösten. Den nya versionen kommer att skickas ut/göras
tillgänglig på webben.
Privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.

2.8.

Tillägg/avdrag för uppnådd täckningsgrad

Baserat på beräkningar av vårdcentralens täckningsgrad sker tillägg alt avdrag i
samband med den ekonomiska regleringen. Regleringen sker enligt nedan-stående
beskrivning.

Definition
Täckningsgraden visar hur stor andel av vårdcentralens listade invånares,
folkbokförda i Kronobergs län, konsumtion av öppen hälso- och sjukvård som
tillgodoses hos samtliga enheter inom vårdvalet (inkluderar även besöken hos
privata sjukgymnaster), i förhållande till de listade invånarnas totala konsumtion av
all öppen hälso- och sjukvård i länet (inklusive psykiatri, rehab, länssjukvård och
offentligt finansierade privata vårdgivare).
Vid beräkningen undantas besök inom mödrahälsovård och
ungdomsmottagningar.
Vid beräkning av täckningsgraden avses med besök samtliga vårdkontakter som
vid kontaktregistreringen erhållit någon av kontakttyperna för besök.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Reglering
Den ekonomiska regleringen av en vårdcentrals täckningsgrad baseras på hur stor
den procentuella avvikelsen för vårdcentralens täckningsgrad är i förhållande till
den genomsnittliga täckningsgraden för samtliga vårdcentraler inom Vårdval
Kronoberg. Om avvikelsen är noll sker ingen reglering, medan avdrag/tillskott
görs med 33 kr per procentenhet och listad per år vid avvikelse. Målet för
täckningsgraden i vårdvalet är 60 %.
Tillägg och avdrag sker enligt följande:
Avvikelse från
genomsnittlig
täckningsgrad

Tillägg
per listad

Avvikelse från
genomsnittlig
täckningsgrad

Avdrag
per listad

+1 %

33 kr

-1 %

33 kr

+2 %

66 kr

-2 %

66 kr

+3 %

99 kr

-3 %

99 kr

+4 %

132 kr

-4 %

132 kr

+5 %

165 kr

-5 %

165 kr

+6 %

198 kr

-6 %

198 kr

osv.

osv.

Täckningsgraden följs upp kontinuerligt. För den ekonomiska regleringen sker
beräkning av täckningsgraden efter respektive tertial (30 april, 31 augusti och 31
december) baserat på konsumtionen för tertialet. Den framräknade
täckningsgraden per 30 april, 31 augusti och 31 december används sedan för den
ekonomiska regleringen under påföljande tertial.
Vid start av nya vårdcentraler som saknar historisk konsumtion, förutsätts under
pågående tertial, att enheten har en täckningsgrad motsvarande den genomsnittliga
täckningsgraden för samtliga vårdcentraler, varvid inget avdrag/ tillägg sker.
Reglering för täckningsgraden sker månadsvis med en tolftedel av beräknat
avdrag/ tillägg för vårdcentralen.
Ersättning till privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.
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2.9.

Ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök

Ersättning utgår för av läkare utförda hembesök och hemsjukvårdsbesök till
patienter 65 år och äldre inom ramen för grunduppdraget. Ersättning utgår med
600 kr per hembesök/hemsjukvårdsbesök upp till ett visst tak. Taket för antalet
ersatta besök per kalenderår motsvaras av 50 hembesök/hemsjukvårdsbesök per
100 listade 65 år och äldre. Ersättning utgår endast för besök hos patienter listade
vid den egna vårdcentralen. Vid beräkningen beaktas bara de egna listade som är
folkbokförda i Kronobergs län. För hembesök/hemsjukvårdsbesök hos patient
listad vid annan vårdcentral i länet, ersätts enligt punkt 3.1, se nedan
Antalet besök baseras på registrerade besök i Cosmic, månaden innan aktuell
faktureringsmånad. Om besökstaket uppnås innan kalenderårets slut, utgår ingen
ersättning för överskjutande besök resterande del av året.
Besök hos utomlänspatienter, asylsökande eller utländska patienter ersätts ej enligt
ovan. Dessa ersätts istället enligt punkterna 3.3 – 3.5.
Ersättning till privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.

3. Övriga ersättningar för grunduppdrag
3.1. Ersättning för vård till patient som inte har valt aktuell
vårdcentral
En vårdcentral som gett vård till patient listad vid annan godkänd enhet inom
länet, erhåller ersättning enligt nedanstående prislista. (Gäller patienter
folkbokförda i Kronobergs län.)
Utbetalning av ersättningen sker i samband med övrig ekonomisk reglering
månaden efter att vården utförts.
Vårdcentral som tecknar avtal med annan vårdcentral om att tillhandahålla och
utföra vård, och där avtalet även reglerar ersättning som avviker från Region
Kronobergs prislista, administrerar själva ersättningen. Då avtal tecknas ska Region
Kronoberg meddelas om samverkansavtal.
Belopp 2016
Besök hos samtliga vårdgivarkategorier exklusive sjukgymnast/biträde ......570 kr / besök
Sjukgymnastik ........................................................................................................455 kr / besök
- Gruppbesök .........................................................................................................225 kr / besök
Provtagning ............................................................................................................225 kr/tillfälle
Ersättning till privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-27

210

Sida 10 av 29

Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK136
Handläggare: Agneta Ryberg,
Datum: 2015-08-17

3.2.

Ersättning för extern provtagning

För provtagning som utförs på patienter folkbokförda i Kronobergs län, oavsett
var i landet de är listade och som sker inför besök hos vårdgivare utanför
vårdvalet, erhåller vårdcentralen ersättning. Ersättning utgår med 110 kr per
provtagning. Utbetalning av ersättningen sker i samband med övrig ekonomisk
reglering månaden efter att provtagningen utförts.
Ersättning till privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.

3.3.

Ersättning för vård till utomlänspatienter

Vid vård av utomlänare som valt att lista sig på någon av vårdcentralerna inom
Vårdval Kronoberg, ersätts berörd vårdcentral enligt ”Regionala priser och
ersättningar för södra sjukvårdsregionen” (utomlänsprislistan).
Ersättning för vård av utomlänare inom grunduppdraget kommer därmed att vara
densamma, oavsett om det rör en patient som valt att lista sig på en vårdenhet
inom Vårdval Kronoberg eller bara gör ett besök enligt rätten till fritt vårdsökande.
Prislistan för 2016 är ännu inte fastställd, varför komplettering av nedanstående
belopp kommer att ske så snart " Regionala priser och ersättningar för södra
sjukvårdsregionen” fastställts. Utbetalning av ersättningen, sker i samband med
övrig ekonomisk reglering månaden efter att vården utförts.
Belopp 2016
Läkarbesök ...........................................................................................x kr
Sjukvårdande behandlingar – övrig..................................................x kr
Provtagning som görs utan samband med annan vård.................x kr
Ovanstående belopp inkluderar ersättning för medicinsk service.
Ersättning till privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Undantag:
För vård utanför grunduppdraget, t ex om vårdcentralen ger resevaccinationer eller
utfärdar intyg som ligger utanför grunduppdraget utgörs ersättningen av att
vårdcentralen får behålla den patientavgift som patienten skall betala enligt
dokumentet i följande länk:
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom.
Här avses vård utan samband med sjukdom, så patient avgift utgår alltid, då frikort
inte kan vara aktuellt.

3.4.

Ersättning för vård till asylsökande

Ersättning för vård av asylsökande utgår från Landstinget Kronoberg, under
förutsättning att uppgift om LMA-kortets ID-nummer finns registrerat i Cosmic.
LMA-kortet är ett bevis på att personen är inskriven hos Migrationsverket. LMA
står för Lagen om Mottagande av Asylsökande). Om giltigt ID-nummer finns
registrerat, ersätts vårdcentralen med schablonbelopp motsvarande för vård av
utomlänspatienter.
Om patienten saknar giltigt ID- nummer måste registrering ske enligt punkten 3.5
Ersättning för vård till tillståndslösa, annars utgår ingen ersättning.
Tillsvidare utgår även ett schablonbelopp för tolk. När/om uppgift om faktiskt
utnyttjande av tolk kan fångas säkert i Cosmic kommer schablonen att försvinna
och ersättning utgå enbart i de fall tolk faktiskt använts.
Ersättning lämnas för vård som ingår i landstingets vårdåtagande. För information
om landstingets vårdåtagande, läs under följande länk:
Asylsökande med LMA-kort

Utbetalning av ersättningen sker i samband med övrig ekonomisk reglering
månaden efter att vården utförts.
Nedanstående belopp baseras på gällande prislista " Regionala priser
och ersättningar för södra sjukvårds-regionen” (utomlänsprislistan).
Prislistan för 2016 är ännu inte fastställd, varför komplettering av
nedanstående belopp kommer att ske så snart " Regionala priser och
ersättningar för södra sjukvårdsregionen” fastställts.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Belopp 2016
Läkarbesök ..........................................................................................x kr
Sjukvårdande behandlingar – övrigt.................................................x kr
Provtagning som görs utan samband med annan vård.................x kr
Ovanstående belopp inkluderar ersättning för medicinsk service. Ersättning till
privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.

3.5.

Ersättning för vård till ”tillståndslösa”

Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa)
har rätt till subventionerad akut vård och vård som inte kan anstå. För personer
under 18 år gäller landstingets åtagande ”Hälso- och sjukvård samt tandvård på
samma villkor som barn och ungdomar bosatta inom landstinget”.
Detta innebär att denna grupp har rätt till samma vård som asylsökande.
För mer information se länk:
Personer utan tillstånd

För att ersättning skall kunna utgå måste besöket registreras i Cosmic och
patienten ges ett reservnummer samt registreras med medlemskapet ”Tillståndslös.
Ersättning utgår enligt samma villkor som för asylsökande i punkten 3.4 ovan.

3.6.

Ersättning för vård till utländska medborgare och
utlandssvenskar

Patienter bosatta i EU- eller EES-land, de nordiska länderna eller i
konventionsland
Försäkringskassan på Gotland lämnar ersättning för nödvändig vård av patienter
bosatta i EU- eller EES-land, de nordiska länderna eller i konventionsland. För att
ersättning ska lämnas krävs varierande underlag såsom kopia på giltigt EU-kort,
pass eller intyg. Saknas detta utgår ingen ersättning. Region Kronoberg ombesörjer
fakturering av Försäkringskassan efter att nödvändiga/giltiga underlag erhållits.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Ersättning utgår med schablonbelopp motsvarande för vård av utomlänspatienter
och lämnas till vårdcentral vid närmaste regleringstillfälle, efter att Region
Kronoberg erhållit nödvändigt/giltigt underlag för fakturering av
Försäkringskassan.
För mer information se följande länk:
Vårdsökande från EU och EES-länder

Nedanstående belopp baseras på gällande prislista "Regionala priser
och ersättningar för södra sjukvårdsregionen” (utomlänsprislistan).
Prislistan för 2016 är ännu inte fastställd.

Belopp 2016
Läkarbesök ...........................................................................................x kr
Sjukvårdande behandlingar – övrigt.................................................x kr
Provtagning som görs utan samband med annan vård.................x kr
Ovanstående belopp inkluderar även ersättning för medicinsk service.
Ersättning till privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.

Patienter bosatta i länder utanför EU/EES-området och där även
konvention saknas
Utländska medborgare bosatta i länder där ersättning inte kan rekvireras från
försäkringskassan, skall själva betala ”hela patientavgiften”. Denna patientavgift
motsvaras av beloppen i utomlänsprislistan, se ovan.
För att den erlagda ”patientavgiften” skall tillfalla vårdenheten, måste besöket
registreras såsom ”utanför grunduppdraget” i Cosmic.
För mer information se följande länk.
Vårdsökande från länder utanför EU

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Patienter som är utlandssvenskar - bosatta i EU/EES- området
Även för besök av dessa patienter motsvaras ersättningen av utomlänsavgiften.
För flertalet utlandssvenskar gäller samma regelverk som för övriga patienter
boende i EU/EES-land. För att få den nödvändiga vården till vanlig patientavgift
skall de kunna visa upp ett EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EUkort som utfärdas av myndigheterna i deras arbets-eller bosättningsland. För
planerad vård krävs särskilda intyg från myndigheterna i bosättningslandet.
Om patienten inte kan visa upp giltigt EU-kort motsvarande gäller att de själva får
betala en patientavgift motsvarande beloppen i utomlänsprislistan, se ovan
Oavsett om patienten betalar vanlig patientavgift eller hel utomlänsavgift, måste
besöket registreras såsom ”utanför grunduppdraget” i Cosmic, för att erlagd
patientavgift skall tillfalla den egna vårdenheten.
För att få ut ersättning för dessa patienter motsvarande utomlänsavgiften måste
berörd vårdenhet skicka in begäran om detta till Redovisningsstöd Box 1223, 351
12 Växjö, alternativt med internpost till Redovisningsstöd, Hus M57,
Sigfridsområdet. Dessa patienter fångas inte automatiskt på några datalistor.
För pensionärer bosatta i EU/EES-området gäller särskilda regler, se
nedanstående länk. I länken kan man söka på specifikt land och dessutom få
information om vad som gäller för alla utlandssvenskar.
Turisthandboken

Patienter som är utlandssvenskar - bosatta i länder utanför
EU/EES-området
Generellt gäller att utlandssvenskar som är bosatta utanför EU/EES har rätt till
akut sjukvård till vanlig patientavgift. I vissa av de länder som Sverige har
konvention med ersätter Försäkringskassan på Gotland mellanskillnaden upp till
utomlänsavgiften. För att få ut ersättning för dessa patienter motsvarande
utomlänsavgiften måste berörd vårdenhet skicka in begäran om detta till
Redovisningsstöd Box 1223, 351 12 Växjö, alternativt med internpost till
Redovisningsstöd, Hus M57, Sigfridsområdet. Motsvarande gäller även för
utlandssvenskar från icke konventionsländer.
För planerad vård gäller olika regler beroende i vilket land utlandssvensken är
bosatt i.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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För mer information om vad som gäller för specifikt land se även här följande
länk:
Turisthandboken

3.7.

Ersättning för nyttjande av förmedlad tolk

Särskild ersättning för tolk utgår inte för listade patienter i vårdvalet. Dessa
kostnader kompenseras i vårdersättningen som även beaktar socioekonomi (CNI).
Vid vård av asylsökande och tillståndslösa utgår tillsvidare en schablonersättning
även för tolk vilken lämnas i samband med ersättningen för besöket.

3.8.

Ersättning för avstämningsmöten

Ersättning för läkarmedverkan vid avstämningsmöten ersätts av Försäkringskassan
med 750 kr. Eventuell resekostnad ersätts ej. Ersättning för medverkan i
avstämningsmöten utgår oavsett vem som kallat till mötet.
Andra vårdgivare exempelvis fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter
kan också delta i de aktuella mötena, men någon ersättning från Försäkringskassan
utgår inte för de grupperna.
Enligt överenskommelse mellan Försäkringskassan och Region Kronoberg ska all
fakturering ske genom samlingsfaktura från Region Kronoberg till
Försäkringskassan en gång per kvartal. Begäran om ersättning för deltagande i
avstämningsmöten ska skickas till Redovisningsstöd Box 1223, 351 12 Växjö,
alternativt med internpost till Redovisningsstöd, Hus M57, Sigfridsområdet.

3.9.

Ersättning för hälsoundersökningar av asylsökande
och anhöriginvandrare

Migrationsverket ersätter kostnaderna för hälsoundersökning, under förutsättning
att den inte utförts tidigare i Sverige. Ersättning utgår för asylsökande och
nyanländ person som har fått uppehållstillstånd (bland annat anhöriginvandrare).
För den senare gruppen ska hälsoundersökningen vara genomförd inom ett år från
det datum personen första gången togs emot i en kommun, annars utgår ingen
ersättning.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Ersättningen för 2016 är ännu inte fastställd av migrationsverket. Ersättningen
uppgick 2015 till 2 060 kr. Underlag för ansökan om ersättning skickas till Region
Kronoberg, Vårdstöd, 351 88 Växjö alternativt med internposten till Vårdstöd
Nygatan 20, 351 88 Växjö.
Ansvaret för hälsoundersökning av asylsökande och anhöriginvandrare kan bli
föremål för prövning och organisationsförändringar under 2016.

4. Avdrag inom grunduppdrag
4.1. Avdrag för besök på annan vårdcentral inom Vårdval
Kronoberg
I vårdcentralens betalningsansvar ingår besök som vårdcentralens listade patienter,
folkbokförda i Kronobergs län, gör vid:
 Andra vårdcentraler än den valda.
 Jourläkarcentral på primärvårdsnivå.
 Övriga vårdgivare inom den offentliga primärvården som ej tillhör någon
vårdcentral.
I samband med den månatliga ekonomiska regleringen av vårdvalet görs avdrag för
besök som skett månaden innan på annan vårdcentral enligt prislista som årligen
fastställs av Landstinget Kronoberg. Vårdcentral som tecknar avtal med annan
vårdcentral om vårdtjänster och där avtalet även reglerar ersättning som avviker
från landstingets prislista, administrerar själva avdragen.
Belopp 2016
Besök hos samtliga vårdgivarkategorier 570 kr/besök exklusive nedanstående:
Sjukgymnastik...................................................................455 kr / besök
- Gruppbesök ...................................................................225 kr / besök
Jourläkarbesök ..............................................................1 140 kr / besök
Provtagning .......................................................................225 kr/tillfälle

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.2.

Avdrag för besök hos privata sjukgymnaster

Vårdcentralen har kostnadsansvar för samtliga besök som vårdcentralens listade
patienter, folkbokförda i Kronobergs län, gör hos privata sjukgymnaster med
offentlig finansiering. Med privata sjukgymnaster avses såväl privata sjukgymnaster
med avtal som privata sjukgymnaster med ersättning enligt lag. I den månatliga
ekonomiska regleringen sker avdrag för besök som skett månaden innan, med
belopp enligt fastställd prislista.
Belopp 2016
Sjukgymnastik, enskilt besök .......................................................455 kr
- Gruppbesök ..................................................................................225 kr

4.3.

Avdrag för besök i andra landsting

I vårdcentralens kostnadsansvar ingår den vårdkonsumtion som listade patienter,
folkbokförda i Kronobergs län, gör på primärvårdsnivå i andra landsting. Avdrag
för vård utanför länet görs i samband med att det landsting som tillhandahållit
vården fakturerar Landstinget Kronoberg.
Beloppen för landstingen tillhörande Södra sjukvårdsregionen baseras på gällande
prislista " Regionala priser och ersättningar för södra sjukvårds-regionen” (=
utomlänsprislistan).
Prislistan för 2016 är ännu inte fastställd, varför komplettering av nedanstående
belopp kommer att ske så snart " Regionala priser och ersättningar för södra
sjukvårdsregionen” fastställts.

Belopp 2016
Vård – landsting/regioner tillhörande Södra sjukvårdsregionen (Region Halland,
Landstinget Blekinge och Region Skåne):
Läkarbesök ...........................................................................................x kr
Sjukvårdande behandlingar – övrigt.................................................x kr
Provtagning som görs utan samband med annan vård.................x kr
Ovanstående belopp inkluderar även ersättning för medicinsk service i samband
med besöket.

Vård övriga landsting och regioner
Av respektive landsting fakturerad kostnad.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.4.

Avdrag för allmänläkemedel

Vårdval Kronoberg utgår från ett decentraliserat kostnadsansvar. Vårdcentralens
kostnadsansvar för läkemedel omfattar de läkemedel som behövs i vårdcentralens
verksamhet, samt för förskrivna allmänläkemedel som vårdcentralens listade
invånare, folkbokförda i Kronobergs län, konsumerar oavsett förskrivare (vid
sjukhus, privat specialist eller förskrivare i annat län), såvida inget annat anges i
detta regelverk.
Avdrag för dessa listade patienters konsumtion av allmänläkemedel görs i samband
med den månatliga ekonomiska regleringen.

Klinikläkemedel och allmänläkemedel
Klinikläkemedel ordineras primärt på sjukhus som också tar ställning till
behandlingstidens längd. Som grundregel är även licensläkemedel,
extemporeberedningar samt läkemedel för parenteralt bruk alltid klinikläkemedel.
Övriga läkemedel betraktas som allmänläkemedel.

En definition (ATC-koder) av såväl klinikläkemedel som allmänläkemedel finns
tillgänglig på läkemedelskommitténs hemsida.
Kostnadsansvar läkemedel

Särläkemedel
Kostnad för läkemedel som klassas som särläkemedel (orphan drugs) hanteras som
regiongemensamt. Se länk för definition:
Särläkemedel/Orphan drugs

4.5.

Avdrag för medicinsk service inom Vårdval Kronoberg

Godkänd vårdcentral i Vårdval Kronoberg har kostnadsansvar för listade
patienters konsumtion av medicinsk service oavsett vilken vårdcentral inom
vårdvalet som gjort beställningen (gäller listade folkbokförda i Region
Kronoberg). Vårdcentralen har också kostnadsansvar för medicinsk service som
beställts vid vårdcentralen åt utomlänspatient (gäller både listad patient och vid
fritt vårdsökande), asylsökande, tillståndslösa och utländska patienter.
Observera att för klinisk patologi och cytologi åt utomlänspatient, asylsökande
eller utländska patienter faktureras detta separat med 100 % rörligt pris enligt
prislista.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.5.1. Generellt regelverk
I enlighet med det politiskt beslutade övergripande regelverket för Vårdval
Kronoberg skall samtliga vårdcentraler använda sig av Region Kronobergs
medicinska service.
Detta innebär att alla undersökningar/analyser, inklusive så kallade ”skickeprover”
där laboratoriet är mellanhand, skall utföras/hanteras av landstingets
laboratorier/motsvarande. Eventuella undantag från denna regel, t ex etablering av
patientnära analyser skall ske enligt följande länk:
Patientnära analyserande, Rutin
Sådan godkänd patientnära analysverksamhet ska omfattas av Region Kronobergs
kvalitetsövervakningssystem. Det inkluderar koppling till Cambio Cosmic och
annat IT-stöd. Detta är viktigt för patientsäkerheten så att enhetlighet erhålls i
medicinska referensvärden.
Godkänd patientnära analysverksamhet ska kvalitetssäkras med interna och
externa kvalitetskontroller enligt aktuella rekommendationer som regelbundet
revideras och fastställs av Arbetsgrupp laboratoriemedicin.
1. Interna kontroller = köpt kontroll som kontrollerar handhavande, material
och instrument
2. Externa kontroller = abonnemang från Equalis på kontroll som ger
nationell jämförelse och visar om nationella kvalitetsmål uppnås.
Laboratoriernas anvisningar för analysbeställning, patientförberedelse,
provtagningsmaterial, märkning, provtagning, provhantering och provtransport
skall följas. Uppdaterade anvisningar finns på laboratoriets hemsida.

Fria nyttigheter
Följande verksamheter inom Region Kronobergs medicinska service är
obligatoriska men ingår ej i vårdersättningen, det vill säga de är en fri nyttighet och
faktureras ej.





Strålskyddsverksamhet
Vårdhygien
Smittskyddsverksamhet
Smittskyddsanalyser för sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-27

220

Sida 20 av 29

Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK136
Handläggare: Agneta Ryberg,
Datum: 2015-08-17

4.5.2. Specifika regler för medicinsk service
Kostnader för följande verksamheter regleras månatligen i den ekonomiska
regleringen/direktfakturering:
 Klinisk Mikrobiologi, CLV
 Kliniskt Kemiska Laboratoriet, Växjö - Ljungby
 Klinisk patologi och cytologi, CLV
 Bild- och funktionsmedicin, Växjö och Ljungby (röntgenverksamhet i Växjö
och Ljungby samt Klinisk fysiologienhet i Växjö)
 Medicinsk teknik Växjö - Ljungby, enligt nuvarande omfattning och
servicenivå.
 Steriltekniska enheten, CLV och LL: autoklav- och instrumentservice.

Fördelning på abonnemang resp. rörlig kostnad redovisas i nedanstående tabell.
(gällande från och med 2016-01-01:
Abonnemang
kr/ACG –
viktpoäng/år

Andel fast

Andel
rörligt

100 % Abonnemang
Medicinsk teknik

X kr

100 %

Klinisk patologi och cytologi

X kr

100 %

100 % rörlig
Klinisk fysiologi

100 %

Kliniskt kemiska laboratoriet

100 %

Röntgen
Sterilcentral, sterilisering av
flergångsinstrument
Klinisk mikrobiologi

100 %
100 %
100 %

4.5.3. Specifika regler för externa analyser som hanteras av
Region Kronobergs medicinska service
Externa analyser (så kallade skickeprover) ingår ej i abonnemangsdel eller rörlig del
ovan, utan faktureras separat och till full kostnad motsvarande det externa
laboratoriets prislista.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.6.

Avdrag för obligatorisk IT- och MT-utrustning

I den månatliga ekonomiska regleringen sker avdrag för hyra av obligatorisk IToch MT-utrustning. Vårdcentral som önskar hyra utrustning utöver obligatorisk
kommer att belastas för detta. För mer information, se särskilda bilagor för ITrespektive MT-utrustning.
Vårdersättningen innefattar medel för avskrivningar och räntekostnad på
anläggningstillgångar. Vårdcentralen har därmed erforderliga medel för att
genomföra investeringar i utrustning och inventarier. Den eventuella merkostnad
som investeringen ger hanteras av respektive vårdcentral.

5. Ersättning för tilläggsuppdrag
5.1. Ersättning för fördjupad läkemedelsgenomgång i
teammodell för patienter inskrivna i kommunal
hemsjukvård samt handledning av kommunens personal
Fördjupade läkemedelsgenomgångar av teammodell för patienter inskrivna i
kommunal hemsjukvård utgör ett tilläggsuppdrag. Med fördjupad
läkemedelsgenomgång avses ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för
uppföljning och omprövning av patientens läkemedelsbehandling. I denna modell
ingår också att läkaren medverkar i utbildning av personal vid aktuellt äldreboende
eller motsvarande.
Ersättning utgår med 1 000 kr per läkemedelsgenomgång. Dessa ersättningar
lämnas utan anmodan baserat på underlag från Region Kronobergs
läkemedelsenhet över utförda fördjupade läkemedelsgenomgångar.
Ersättning till privata vårdcentraler räknas upp med 2 % för momskompensation.

6. Övrigt
6.1. Reglering av patientavgifter inom ramen för vårdvalets
grunduppdrag/tilläggsuppdrag
Samtliga debiterade patientavgifter inom ramen för vårdvalets grunduppdrag/
tilläggsuppdrag tillfaller Region Kronoberg.
Region Kronoberg skall numera vara ett kontantlöst landsting, vilket innebär att
patientavgiften antingen skall betalas via faktura eller med betalkort. Vissa privata
vårdcentraler har valt att fortsätta ta emot kontanter och i de fall så sker för besök
inom grunduppdraget regleras detta genom att avdrag sker i samband med den
månatliga ekonomiska regleringen.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vid fakturering av patienten för patientavgifter inom ramen för grunduppdraget,
vilket sker direkt i Cosmic, tillfaller intäkten Region Kronoberg direkt, då Region
Kronoberg står som betalningsmottagare för dessa fakturor oavsett om det är en
offentlig eller privat vårdcentral. Vid debitering av annan betalare, som inte kan
ske via Cosmic, ska faktureringen ombesörjas av Region Kronoberg.
Utbetalning av ev. reseersättning ska ej ske på vårdcentralen utan patienten får
hänvisas till serviceresor för reglering av sina sjukresor.
Avgifter för tjänster utanför vårdvalets grunduppdrag/tilläggsuppdrag berörs ej av
detta avdrag, utan tillfaller vårdcentralen.

6.2.

Regler för tjänster utanför vårdvalets uppdrag

Vårdcentraler kan utöver grunduppdraget/åtagandet samt eventuellt
tilläggsuppdrag även utföra andra tjänster. Tjänsterna ersätts inte inom ramen för
vårdvalet, utan får finansieras genom patientavgifter/motsvarande som helt
tillfaller vårdcentralen. Prissättningen på tjänster utanför vårdvalets uppdrag är fri
vad gäller privata vårdcentraler. För offentliga vårdcentraler gäller att de skall följa
de taxor och avgifter som fastställts av Region Kronoberg.
För privata vårdcentraler gäller att den ekonomiska regleringen gentemot patienten
när det avser tjänster utanför grunduppdrag/tilläggsuppdrag alltid måste ske
utanför Cosmic och i en separat kassa eller motsvarande. Fakturering av patienten
genom registrering i Cosmic är i dessa fall ej tillåten.
Med andra tjänster avses huvuddelen av åtgärder utan samband med sjukdom.
Exempel på sådana tjänster är resevaccinationer, hälsoundersökningar, försäljning
av varor samt utfärdande av olika intyg som ej ingår i grunduppdraget. För
information om vilka intyg/åtgärder som ej ingår i grunduppdraget, se i
dokumentet ”Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med
sjukdom”, se nedanstående länk:
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom.

6.3.

Möjlighet till kompensation för ytterligare
momskostnader

För i denna bilaga angivna ersättningar inom vårdvalet utgår 2 % moms till privata
vårdgivare.
I de fall kostnaderna för moms inom vårdvalets grunduppdrag/tilläggsuppdrag
skulle överstiga erhållen ersättning, har vårdgivaren möjlighet att ansöka om
kompensation för detta upp till totalt maximalt 3 %.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Kompensation kan endast sökas för närmast föregående år.
Ansökan om momskompensation ska lämnas på särskild blankett som kan erhållas
från Vårdval Kronoberg.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Bilaga

Beskrivning av använda mått för kvalitetsmålen
2016
* Utfall kopplat till ekonomisk ersättning
≈ Förändrat nyckeltal
Nr

Nyckeltal
Vårdval

Varför nyckeltalet
följs

Diabetes

Andel patienter
registrerade i NDR
av antalet listade
patienter med
diabetesdiagnos.

1.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

2.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
3.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Källa

Mål

Vårdcentral ges
Tertial
möjlighet till
uppföljning av egna
patienter, av
jämförelser mellan
olika vårdcentraler,
samt ger underlag för
forskning runt
behandling av diabetes.

Cosmic

≥ 95 %

* Andel patienter
< 80 år med
diabetes som har
HbA1c
≤ 70 mmol/mol.

God glukoskontroll
Tertial
minskar risken för
diabeteskomplikationer
.

Cosmic

≥ 95 %

* Andel patienter
med diabetes som
är ickerökare.

Rökfrihet är avgörande Tertial
för att minska risken
för
diabeteskomplikationer
.

Cosmic

100 %

Vårdgarantimätning,
enligt
överenskommelse om
vårdgarantin, omfattar
inom primärvård
endast nybesök hos
läkare.

Cosmic

100 %

Tillgänglighet Andel patienter
som efter bedömt
4.
behov fått ett
(4.1 Basal
planerat
hälso- och
läkarbesök inom 7
sjukvård)
dagar.
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Kontinuitet
5.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Läkemedel
6.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

7.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

8.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

* Andel patienter
som haft samma
läkare de tre sista
besöken och som
gjort minst tre
besök de sista tre
åren och varit
aktuella på
vårdcentralen
under senaste
perioden.

Stimulera ökad
kontinuitet.

Tertial

Cosmic

Andel av de
läkemedel som
står för 90 % av
vårdcentralens
läkemedelsförskri
vning (mätt i
DDD) som är
förstahandsrekommenderade
läkemedel,
uthämtade på
apotek.

Följsamhet till
rekommenderade
läkemedel inom (DU
90 %) Kronoberg.

Tertial

Försäljning ≥ 85 %
s-statistik
från
Apotekens
Service

* Antal uthämtade
antibiotika recept
(varurader) per
1000 listade
patienter, oavsett
var läkemedlen är
förskrivna.
(Antibiotika =
ATC J01 exkl
Hiprex)

Följsamhet till
Tertial
STRAMA:s
rekommendationer för
öppen vård.

* Andel PcV av
alla luftvägsantibiotika till
barn 0-6 år per
förskrivande VC.

Vid
Tertial
antibiotikabehandling
av luftvägsinfektion
orsakad av bakteriell
smitta, är PcV
förstahandsalternativ.

Rationell
läkemedelsanvändning.

Minskad
antibiotikaanvändning
totalt.
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Utskriftsdatum: 2015-08-27

226

≥ 50 %

Försäljning
s-statistik
från
Apotekens
Service

För hela
länet
< 250
recept/ 1000
listade
personer och
år.

Försäljning ≥ 80 %
s-statistik
från
Apotekens
Service

Sida 26 av 29

Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK136
Handläggare: Agneta Ryberg,
Datum: 2015-08-17

9.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
10.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Äldre och
läkemedel
11.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
12.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Äldre och
läkemedel
13.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

* Andel kinoloner
av urinvägsantibiotika till
kvinnor 18-79 år
per förskrivande
vårdcentral.

Följsamhet till
STRAMA:s
rekommendationer
för öppen vård.

*Andel patienter
med diagnos
hjärtsvikt som
ordinerats
behandling med
ACE-hämmare eller
ARB.

Måttet är en
Tertial
indikator dels på hur
pass stringent
diagnosen hjärtsvikt
sätts och dels hur
pass väl patienterna
behandlas.

Cosmic

≥ 80 %

Andel listade ≥ 75
år som har fler än 5
stående läkemedel
och som har fått en
enkel läkemedelsgenomgång senaste
året.

Kontinuerligt
Tertial
utvärdera behovet
av läkemedelsbehandling och
minska polyfarmaci.

Cosmic

≥ 80 %

Andel listade ≥ 75
år på vårdcentralen
som är ordinerade
något olämpligt
läkemedel
(Tramadol,
Propavan,
långverkande
bensodiazepiner
eller
antikolinergika) de
senaste 3
månaderna.

Minimera riskfylld
läkemedelsbehandli
ng hos äldre.

Tertial

Försäljning ≤ 7 %
sstatistik
från
Apotekens
Service.

Andel patienter ≥
75 år som har
hämtat ut perorala
COX-hämmare
(inflammationshämmande) de
senaste tre
månaderna.

Minimera riskfylld
läkemedelsbehandli
ng hos äldre.

Tertial

Försäljning ≤ 3 %
sstatistik
från
Apotekens
Service
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Influensavaccination

Cosmic

≥ 65 %

Att
Tertial
tillgängligheten
och tilliten till
vårdcentralen ska
vara så god att inte
”onödiga” besök
sker på sjukhusens
akutmottagningar.

Cosmic

Minskande
andel

Tillgänglighet * Andel samtal
God tillgänglighet. Tertial
som
fått
boknings16.
tid inom boknings(4.2
intervallet 2
Rådgivning) timmar.

Tele-Q

≥ 98 %

Tele-Q

≥ 95 %

Cosmic

≥ 95 %

14.

* Andel influensa- Främja hälsa i
vaccinerade ≥ 65 befolkningen.
år.

Tertial 1

(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Undvikbar
slutenvård
15.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

17.
(4.2
Rådgivning)

Antal besök per
1000 listade på
sjukhusens
akutmottagningar
som inte lett till
inläggning bland
vårdcentralens
listade ≥ 75 år

* Andel samtal
som blivit
uppringda senast
10 minuter efter
uppringningstid.

God tillgänglighet. Tertial

Levnadsvanor

*≈ Andel av alla
Uppmärksamma
betydelsen av
patienter med
diagnoserna artros fysisk aktivitet.
18.
(höft och knä),
(4.3Förebygg KOL, hypertoni
ande insatser) och/eller diabetes
som någon gång
under de senaste 5
åren har tillfrågats
om fysisk
aktivitet.
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19.

*≈ Andel av alla
(4.3Förebygg patienter med
ande insatser) hypertonidiagnos
och/eller psykisk
ohälsa (F32 – F51)
som någon gång
under de senaste 5
åren har tillfrågats
om alkoholvanor.

Uppmärksamma
betydelsen av
hälsosamma
alkoholvanor.

Tertial

Cosmic

≥ 95 %

*≈ Andel av alla
Uppmärksamma
betydelsen av
(4.3Förebygg patienter med
tobaksfrihet.
diagnoserna
KOL,
ande insatser)
hypertoni och/eller
diabetes som
någon gång under
de senaste 5 åren
har tillfrågats om
tobaksvanor.

Tertial

Cosmic

≥ 95 %

≥ 25 nyfödda barn/
sjuksköterska

20.

Barnhälsovård
21.

Antal nyfödda
barn (0-1 år) per
sjuksköterska.

Främja kompetens Årsvis
för att upprätthålla
kvalitet enligt
nationell
målbeskrivning.

Rapport från
vårdcentral

* Andel nyfödda
där ett första
hembesök
genomförts.

Följsamhet till
Årsvis
basprogram samt
av vikt för den
fortsatta kontakten.

BHV-journal/ ≥ 90 %

Antal dagar för
fortbildning och
utvecklingsarbete
per år.

Fortbildning och
deltagande i
utvecklingsarbete
är en förutsättning
för kvalitet

Dialog

(4.5 BHV)
22.

(4.5 BHV)

Fortbildning
23.

(5
kompetenskrav)

Årligen

Cosmic

≥ 10 för
läkare
≥ 4 för
övriga
legitimerade
≥ 2 för
övriga
medarbetare
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Regionstyrelsen

Vårdval Kronoberg - Specialiserad hudsjukvård i öppen
vård, Vårdval hud – Reviderad Regelbok med
ekonomiska regleringar för 2016

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2016 med ekonomiska regleringar, för specialiserad
hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud.

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställer vanligtvis budgetram och kostnadstak för Vårdval
hud i juni varje år, i samband med beslut om budget för nästföljande år.
Nedanstående regelverk baseras på att fullmäktige fattar beslut om total budgetram
och kostnadstak med uppräkning enligt SKL:s planeringsförutsättningar i april.
Detta index är för 2016 2,7 procent.
Den ekonomiska ramen för Vårdval Hud 2016 är 20 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel, ST-läkare, tolkkostnader för patienter
folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård av utländska patienter utgör ett
kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2016 är 16,5 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval
hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över
hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär
att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en
standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Nybesök och återbesök ersätter enstaka normalt läkarbesök, enstaka mer
omfattande läkarbesök och bedömning och behandling av oklara tumörer.
Sjuksköterskebesök tas bort. Buckybehandling blir ett tilläggsuppdrag och
hyperhidrosbehandling utgår från uppdraget i Vårdval hud.
Patologi och cytologi lyfts ut från besök och vårdepisoder och ger särskild
ersättning.
Sida 1 av 2
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Diarienr: 15RK1084

1 Inledning
Lag om valfrihetssystem (LOV 2008:962) infördes januari 2009 och reglerar vad
som ska gälla för de upphandlande myndigheter som inför ett valfrihetssystem.
Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för landstingen/regionerna att
tillämpa LOV inom primärvården.
Prop. Hälso-, sjukvård och social omsorg, sid 83,
Regionens ansvar som hälso- och sjukvårdshuvudman framgår av Patientlagen
(2014:821). Det är Region Kronobergs ansvar att erbjuda en god hälso- och
sjukvård åt alla invånare i regionen. Kommunallagen ger en möjlighet för
landsting/regioner att överlåta drift av verksamhet till bolag och andra juridiska
personer, men landstinget/regionen måste då säkerställa möjligheten att
kontrollera och följa upp verksamheten.
Patientlag
I landstingens/regionernas verksamhet är det således upp till varje
landsting/region att inom den specialiserade vården utforma och införa
valfrihetssystem enligt LOV.

2 Bakgrund
För primärvården införde Landstinget Kronoberg 2009 en medborgarstyrd
vårdvalsmodell enligt LOV. En vårdvalsmodell inom den öppna specialiserade
vården förväntas öka tillgängligheten och ge kronobergarna möjlighet att välja
mellan fler vårdgivare.
Dåvarande landstingsstyrelsen fastställde i januari 2013 ett regelverk för vårdval
plus som är styrande för utformningen av vårdval inom hudverksamheten.
Landstingsfullmäktige beslöt i november 2013 att införa vårdval inom lag om
valfrihetssystem för specialiserad hudsjukvård i öppenvård, Vårdval hud, från och
med 1 april 2014.
I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden.
Tillgång till specialiserad vård av godkända leverantörer får invånarna antingen
genom en remiss från primärvården eller genom egenremiss.
Ansökan om att få starta Vårdval hud kan när som helst skickas in utifrån ett
fastställt förfrågningsunderlag. För att delta som leverantör krävs dels att Region
Kronobergs krav för att bedriva verksamhet inom området uppfylls dels ett
godkännande från Regionstyrelsen.
Valfrihet ger den enskilde patienten inflytande över vården. Patienten väljer den
vårdenhet hon vill vända sig till.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-27
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3 Ersättningsmodell för Vårdval hud
3.1

Beskrivning av vårdtjänster

Ersättningsmodellen förutsätter tillit och ett gemensamt ansvar för Region
Kronoberg och vårdgivare att upprätthålla modellens intentioner och normer
samt samverkan kring modellens tillämpning och utveckling.
Ersättningsmodellen i Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster. En tjänst kan dels bestå av enstaka besök dels av vårdepisoder
som innebär att flera åtgärder paketerats till en tjänst. Enstaka besök är antingen
”nybesök” eller ”återbesök”.
Vårdepisoder omfattar de insatser som behöver göras för att utreda, diagnostisera
och behandla patienten paketerade i en behandlingsserie.
I ersättningen för de olika tjänsterna inkluderas även kostnadsansvaret för
medicinsk service, behandlings-, rekvisitions-, och klinikläkemedel inom
förmånen, förskrivna till patienten under/alternativt kopplat till
besöket/vårdepisoden.
Särskild ersättning utgår för samtliga utförda undersökningar och analyser inom
klinisk patologi och cytologi. Ersättningen motsvarar den faktiska kostnaden
förutsatt att kostnadstaket inte inträtt.
Biologiska läkemedel ingår inte i kostnadsansvaret.
De beskrivna vårdepisoderna är standardmodeller och utgör underlag för
ekonomisk ersättning. Detta innebär att respektive vårdepisod, så länge god vård
upprätthålls, kan variera så att för någon patient blir vårdepisoden längre eller
kortare, men ersättningen beräknas enligt standard.
För att erhålla ersättning måste dock en miniminivå av innehållet ha utförts.
Ersättning utgår endast för de beskrivna och utförda tjänsterna som finns
reglerade i tabellen. Alla leverantörer ersätts på samma sätt och konkurrerar
därmed enbart med kvalité.
Patienter icke folkbokförda i Sverige ersätts enligt utomlänstaxan.
För dessa patienter gäller fullt kostnadsansvar för samtliga medicinska åtgärder
samt tolk.
Leverantörerna ska inom grundåtagandet tillämpa Region Kronobergs
patientavgifter och följa gällande rutiner och anvisningar. Region Kronoberg
behåller dessa patientavgifter.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-27
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4 Regelverk, kompetens, lokaler
4.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

Vårdenheten ska följa tillämpliga lagar, författningar, samt riktlinjer och
föreskrifter. I dokumentet anges ett urval länkar till bland annat Region
Kronobergs riktlinjer och policys.
Några viktiga lagar för sjukvården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppgift att granska att
befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i
enlighet med lagar, förordningar och andra föreskrifter.
Inspektionen för vård och omsorg

Patientsäkerhetslagen anger ett tydligt ansvar hos vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Patienten och närstående ska ges möjlighet att
delta i patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsberättelse upprättas varje år.
Patientsäkerhetslag

Begränsningar finns för läkare med rätt att driva verksamhet enligt Lagen om
läkarvårdsersättning. Hinder för etablering av vårdenhet i Vårdval hud föreligger
då ersättning samtidigt utgår enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL)
förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning (FOL) eller den lag som
ersätter denna.
Leverantören ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Region Kronoberg utgår från Termbanken, som innehåller begrepp och termer
som Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och
privata vårdgivare beslutat att rekommendera för användning inom vård och
omsorg.
Socialstyrelsens termbank

Arbetssättet ska utgå från evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet.
SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-27
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Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge, kliniska riktlinjer inklusive
metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.
Länsgemensam vårdhandbok
Nationella vårdhandboken

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller. Huvudprinciperna handlar om icke
diskriminering, barns bästa, rätten till liv och utveckling, att få komma till tals och
bli respekterad och skydd mot alla typer av missförhållanden.
Barnkonventionen

Vårdenheten ska:











Använda Cambio Cosmic.
Diagnos- och åtgärdsregistrera samt i övrigt följa regionens anvisningar vad
gäller registrering i Cambio Cosmic. Dessutom ska två obligatoriska fält
användas för registrering av vårdepisoder.
För att ersättning ska utgå för en vårdepisod krävs att registrering skett med
”Vårdval start”. Sker inte detta utbetalas ingen ersättning.
Uppfylla Region Kronobergs mål i vård- och behandlingsgarantin.
Vid behov av remiss till högspecialiserad vård skicka denna till behörig
remittent på hudkliniken Centrallasarettet i Växjö.
Följa rekommendationer angivna av regionens medicinska kommitté och
läkemedelskommitté.
Följa av regionen fastställda vårdprogram, vårdöverenskommelser och
riktlinjer.
Använda Region Kronobergs system för avvikelsehantering.
Anmäla ärenden som bör bedömas och utredas, inför eventuell anmälan
enligt Lex Maria, till chefläkaren för kirurgicentrum, Region Kronoberg.
Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.

Användning av Tele-Q rekommenderas.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.2

Kompetenskrav

Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med lagar och förordningar, allmänna
råd och övrigt som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef
ska regionen skriftligen informeras om vem som är ansvarig.
Kravet för att bli godkänd är att vårdenheten bemannas av specialistläkare inom
hud- och könssjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ha erforderlig
legitimation och kompetens som krävs för uppdraget. Vårdenheten ska ha en
bemanning som eftersträvar kontinuitet i verksamheten.
Vårdenhetens läkare ska årligen delta i minst en adekvat utbildning för
specialitetens utveckling. Vårdgivaren ansvarar för att personalen får den fort/vidareutbildning som erfordras för att upprätthålla kompetensen inom yrket.
Vårdenheten ska systematiskt tillägna sig kunskap och tillämpa bästa medicinska
praxis.
För att säkra tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor och läkare ska
leverantörer i Vårdval hud ställa sin verksamhet till förfogande för dessa
utbildningar. Studierektor ansvarar för fördelning och Region Kronoberg
finansierar AT- och ST-läkarutbildning.

4.3

Kvalitetsregister

Rapportera till av Region Kronoberg anvisade kvalitetsregister.
Patienter med verifierad diagnos malignt melanom ska registreras i INCA.
4.4

Lokaler och hygien

Vården ska bedrivas med god kvalitet och med god hygienisk standard.
Det innebär att vårdenhetens lokaler och utrustning ska vara anpassade för hälsooch sjukvård. Grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att korrekta
och sakligt underbyggda omvårdnads- och vårdrutiner tillämpas. Basala
hygienrutiner enligt SOSFS 2007:19 ska tillämpas.
Socialstyrelsens föreskrifter om hygien

Utgångspunkten för Region Kronoberg är Svensk förening för vårdhygiens
aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Vårdhygieniska krav ska harmonisera med övergripande regelsystem för byggande
och brukande av lokaler, vilket kräver regelbunden kontakt med Vårdhygien.
BOV, Byggegenskap och Vårdhygien
Möbler vårdhygieniska aspekter

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-27
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För att alla ska kunna besöka vårdenheten är det viktigt att den fysiska
tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och
utrustning måste vara tillgänglig för medborgare med funktionsnedsättning.
Handisams riktlinjer för tillgängliga lokaler ska uppfyllas.
Handisam

Tillgänglighetsriktlinjer styr utformningen i fastigheter inom vårdområdet.
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

4.5











Utrustning som krävs för uppdraget
Utrustning för polikliniska operationer
Kryokirurgiutrustning avancerad (flytande kväve)
Diatermi och elektrokoagulationsutrustning
Handdoppler för blodflödesmätning
Mikroskop
Dermatoskop
Kamera
Woodljus
Utrustning för UVA och UVB-behandling, hel- och delkropp
Utrustning för fotodynamisk terapi (PDT)

Vårdenheten ska använda utrustning som uppfyller vedertagna normer, standarder
och krav på tillförlitlighet, prestanda, säkerhet och god kvalitet.

4.6

Tillgänglighet

Vårdenhet inom Vårdval hud ska bedriva verksamhet med ett öppethållande som
motsvarar patienternas behov av specialiserad hudsjukvård och av Region
Kronobergs beslutade mål för tillgänglighet och vårdgaranti. Vårdenheten ska
inom uppdraget kunna ta emot akuta besök.
Vårdenheten ska ha telefontillgänglighet dagligen under vardagar, så att
medborgarna kan samtala med personal (telefontid är tillåten). Vårdenhetens
mottagning för patientundersökning/behandling ska vara öppen minst en dag per
vecka eller motsvarande 20 % av heltid fördelat över en tremånadersperiod.
Region Kronoberg ska informeras och lämna godkännande för planering av
verksamhet under sommarperioden juni, juli och augusti eller vid andra tillfälliga
situationer.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-27
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4.7

Sjukresor

Rätten till ersättning för sjukresa regleras i Sjukresor – Regelverk.
Tillämpning av taxor och avgifter

4.8

Miljö

Miljöfrågorna har stor betydelse för Region Kronobergs helhetssyn på sambanden
mellan människa, miljö och hälsa. Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga
miljöbelastning och resursförbrukning. Vårdgivaren erbjuds möjlighet att utse
representant för deltagande på miljöenhetens miljöombudsträffar.
Miljö

4.9

Annan verksamhet

Leverantören har rätt att bedriva annan hälso- och sjukvårdsverksamhet utöver
uppdraget i Vårdval hud. Lokalerna får nyttjas för sådan verksamhet under
förutsättning att uppdraget i Vårdval hud uppfylls. Verksamhet som bedrivs vid
sidan av uppdraget får aldrig inverka negativt på kvaliteten på leverantörens
utförande av uppdraget.

4.10 Filial
Med filialverksamhet avses verksamhet som bedrivs av leverantör inom Vårdval
hud på annan fast adress inom Region Kronoberg än leverantörens vårdenhet.
Filialverksamheten erbjuder ett begränsat utbud av vårdtjänster inom ramen för
givet uppdrag. Skäl för att en leverantör ska få öppna filial är att vård och service
förbättras för invånarna i Region Kronoberg. Leverantören ska i god tid och
skriftligen till Region Kronoberg ansöka om och godkännas för att få öppna
filialverksamhet.

4.11 Underleverantör
Vid anlitande av underleverantör/samarbetspartner för att utföra del av uppdraget,
krävs Region Kronobergs skriftliga godkännande. Anlitar leverantören en
underleverantör för utförande av åtagande enligt avtalet, ska leverantören ansvara
för underleverantörens åtagande som för sitt eget. Med underleverantör avses
annan vårdgivare som utför delar av en vårdepisod. Den ekonomiska ersättningen
för utförda tjänster tillfaller leverantören. Den ekonomiska regleringen mellan
leverantör och underleverantör regleras sinsemellan utanför vårdvalet.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.12 Övrigt
4.12.1 Säkerhet och krisberedskap

Vårdenheten har samma uppdrag vid allvarlig händelse som i vardagen.
Vårdenhetens resurser hör vid allvarlig händelse ihop med hela regionens
sjukvårdsresurser. Vårdenheten ska till regionen lämna den information som
behövs för beredskapsplaneringen.
Krisberedskap

4.12.2 Utomlänspatienter

För invånare från Södra sjukvårdsregionen (Landstinget Blekinge, Region Halland
och Region Skåne) samt från Kalmar läns landsting och Region Jönköping gäller
fritt vårdsökande utan remisskrav. För patienter från andra landsting/regioner än
ovanstående, gäller att även de kan söka öppen specialistsjukvård i annat
landsting, under förutsättning att hemlandstingets remissregler följs.
Privata vårdenheter inom Vårdval hud måste förvissa sig om att patienten har en
godkänd remiss/betalningsförbindelse utfärdad av hemlandstinget i de fall
hemlandstinget så kräver. Detta är en förutsättning för att vårdenheten ska erhålla
ersättning för utförd vård på utomlänspatienter.
Riksavtalet för utomlänsvård
Sammanställning från SKL över krav på remiss

4.12.3 Läkemedel

Vid förskrivning av läkemedel ska vårdenheten eftersträva att följa
läkemedelskommitténs Rekommenderade läkemedel. Vårdenheten har
kostnadsansvar för all förskrivning av klinikläkemedel till patienter folkbokförda i
Kronoberg. Undantag är biologiska läkemedel.

När förskrivning av biologiska läkemedel är aktuell inom ramen för Vårdval hud
kallar berörd vårdgivare till samrådsmöte med dermatolog från både offentlig och
privat vårdgivare. Tillsammans görs en bedömning och ett gemensamt beslut tas
om eventuell insättning av biologiska preparat.
Samråd som resulterar i förskrivning av biologiska läkemedel ska dokumenteras
och meddelas vårdvalsenheten. Saknas dokumenterat samråd överförs
kostnadsansvaret för preparatet den förskrivande enheten.
Kostnadsansvar läkemedel

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.12.4 Tolktjänst

Vårdenheten ska vid behov anlita tolk enligt rutiner i Region Kronoberg. Vid
användning av tolk anges åtgärdskod (=KVÅ-kod) ZV020.
Tjänsten ingår i kostnadsansvaret för patienter som inte är folkbokförda i Sverige.
För patienter folkbokförda i Sverige är tolktjänster en fri nyttighet.
Vid beställning av tolk för patienter folkbokförda i Sverige ange Region
Kronoberg, Scanningcentralen, Box 1207, 351 12 Växjö som fakturamottagare.
För asylsökande är det beställande enhet som är fakturamottagare.
Tolkcentral
Tolkförmedling (språktolk)

4.12.5 Hjälpmedel

Hjälpmedel har en stor betydelse för livskvalitet och jämlika villkor. Ansvaret är
delat mellan länets åtta kommuner och Region Kronoberg.
Hjälpmedel Kronoberg

5 Uppföljning
För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete och
alla verksamheter inom hälso- och sjukvård ska utveckla kvalitetsarbetet för att
öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
Leverantören ska gemensamt med Region Kronoberg medverka till att
uppföljningar av verksamheten kan genomföras ur såväl verksamhets- som
patientperspektiv.
Dialog/uppföljning sker årligen enligt utskickad mall. Leverantören ska aktivt
delta i uppföljningsarbetet, vilket är framåtsyftande och ska ses som ett ömsesidigt
lärande.
Med Region Kronobergs huvudmannaskap, vilket även omfattar Region
Kronobergs revisorer, följer en skyldighet att fortlöpande granska leverantörens
verksamhet.
Leverantören ska acceptera att Region Kronoberg företar medicinsk fördjupad
granskning av leverantörens verksamhet samt kvalitetssäkring av information
utifrån Region Kronobergs vårdinformationssystem. Region Kronoberg äger
sammanställningen och ansvarar för att kommunicera den med leverantören samt
äger rätt att publicera resultatet av granskningen.
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6 Information och marknadsföring
Marknadsföring och reklam

Invånarna ska känna förtroende för att av Region Kronoberg finansierade
verksamheter bedrivs på saklig, oberoende och neutral grund. Den etiska aspekten
ska beaktas och inriktningen ska vara att konkurrera med kvalitet. All
marknadsföring ska på förhand godkännas av Region Kronoberg. Tjänster och
erbjudanden av hälso- och sjukvårdskaraktär får inte erbjudas vare sig gratis eller
subventionerat i syfte att motivera till val av vårdenhet.
De privata, av Region Kronoberg finansierade leverantörerna ska komplettera sitt
företagsnamn med ”På uppdrag av Region Kronoberg” i sin kommunikation med
patienter/medborgare.
Kontaktuppgifter

Invånarna informeras om leverantörernas kontaktuppgifter. Leverantören ska
förse Region Kronoberg med uppgifter för information till av Region Kronobergs
informationskanaler.

Verksamhetsinformation

Region Kronoberg ansvarar för att leverantören via Region Kronobergs webb ska
kunna ta del av information för att fullgöra åtagandet. Verksamhetschefen är
skyldig att kommunicera med Region Kronoberg via anvisad mejladress.

Tillgänglig information

Leverantörens information ska följa Region Kronobergs riktlinjer om tillgänglighet
och om anpassad och tillgänglig information.

Väntrumsinformation

I vårdenhetens väntrum ska plats finnas för grundutbud av Region Kronobergs
information om patienters rättigheter och skyldigheter. Informationen
tillhandahålls kostnadsfritt.

1177 Vårdguiden, för information, rådgivning och e-tjänster

Leverantören ansvarar för att aktuell information kommuniceras med patienterna.
Leverantören ska använda hälso- och sjukvårdsinformation som finns på 1177
Vårdguiden i sin kommunikation med patienterna.
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Namnsättning

Riktlinjer för namnsättning ska tillämpas av alla leverantörer som har Region
Kronoberg som huvudman. Privata leverantörer kan ha egen namnstandard, men
kommer att presenteras enligt Region Kronobergs riktlinjer i till exempel
verksamhets- och HSA-katalog.

7 Val av vårdenhet
I Vårdval hud väljer patienten vårdenhet först när det finns ett behov av
specialistvård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Tillgång till
specialiserad vård av godkända leverantörer får invånarna antingen genom en
remiss från primärvården eller genom egenremiss.
En grundläggande utgångspunkt för att göra ett aktivt val är en oberoende
guidning i samband med val av vårdenhet. Stöd och guidning i valet får man
genom sin vårdcentral i Vårdval Kronoberg eller genom Region Kronobergs
Kundtjänst. Information om de olika vårdenheterna inom Vårdval hud publiceras
på Region Kronobergs webb och 1177 Vårdguiden.

8 Ersättningsmodell
Den ersättning som redovisas under punkt 9.1 i tabellen Hudsjukvård – besök,
vårdepisoder samt patologi och cytologi är en bruttoersättning och, bortsett från
momskompensationen, den enda ersättning som utgår för besöket/vårdepisoden
vad gäller patienter folkbokförda i Sverige.
För personer från andra länder/icke folbokförda i Sverige, utlandssvenskar och
asylsökande gäller särskild ersättning, se punkt 8.5.
Utifrån dessa ersättningar har vårdgivaren ett kostnadsansvar för samtliga
kostnader man genererar med följande undantag:
 biologiska läkemedel
 klinikläkemedel förskrivna till patienter som inte är folkbokförda i Kronoberg
 tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige
Varje år fastställer regionfullmäktige en ekonomisk ram för Vårdval hud. Ramen
för 2016 uppgår till 20,0 mkr. Denna ram, exklusive budget för biologiska
läkemedel, ST-läkare, tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige samt
ersättning för vård av utländska patienter, utgör ett kostnadstak. Kostnadstaket
för Vårdval hud 2016 uppgår till 16,5 mkr.
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8.1

Kostnadstak

Kostnadstaket omfattar den ersättning som utgår för patienter folkbokförda i
Sverige och utgör den maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och
verksamma leverantörer inom Vårdval hud och omfattar därmed både offentliga
(egenregiverksamhet) och privata leverantörer.
Vid beräkningen av kostnadstaket ingår inte ersättningen för de besök som ersätts
enligt punkten 8.5.2 Utländska medborgare och utlandssvenskar.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis för att tillförsäkra produktion över hela
året. Periodiseringen innebär att varje månad har ett tak för hur stor den maximala
ersättningen kan bli.
Nivån på det månatliga kostnadstaket varierar mellan månaderna. I de fall taket
inte utnyttjas under en månad, förs beloppet över till nästkommande månad
(inom samma kalenderår).
I motsvarande grad som kostnadstaket överskrids reduceras ersättningen för de
enskilda besöken, vårdepisoderna samt ersättningen för patologi och cytologi för
samtliga leverantörer. Då tillämpas istället en reducerad ersättning. Innebörden av
detta är att Region Kronoberg inte betalar ut ett högre belopp än beslutat
månatligt maximalt ersättningsbelopp, plus eventuellt tidigare under året genererat
överskott. En lägre ersättning för vårdepisoder, besök samt patologi och cytologi
tillämpas på samtliga leverantörer i aktuell månad.
Periodisering
Utförandemånad
Procent

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

10

10

10

9,3

8,3

6,3

5,6

8,3

8,3

8,3

8,3

7,3

Tkr

1 654

1 654

1 654

1 538

1 373

1 042

926

1 373

1 373

1 373

1 373

1 207

8.2

Riskdelning

Region Kronoberg har beslutat om att dela leverantörernas risk. Riskdelning
innebär att ersättningen till leverantörerna, om kostnadstaket överskrids, inte
reduceras fullt ut motsvarande överskridandet, utan att landstinget står för en del
av överskridandet. Region Kronobergs riskdelning för 2016 är 10 %.
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8.3

Momskompensation

Avdragsrätten för moms vid inköp av varor och tjänster inom området hälso- och
sjukvård skiljer sig åt mellan regiondrivna enheter och de privata leverantörerna.
För att upprätthålla konkurrensneutraliteten ersätts de privata leverantörerna med
ett tillägg som kompensation för dessa merkostnader.
Momskompensationen uppgår till 3,9 % och baseras och beräknas på utbetald
ersättning.

8.4

Patientavgifter

Patientavgifterna tillfaller regionen.
Tillämpning av taxor och avgifter

8.5
8.5.1

Ersättning för vård till utomlänspatienter, utländska
medborgare, utlandssvenskar och asylsökande
Utomlänspatienter

Vid vård av patienter folkbokförda i annat län, sker ersättning på motsvarande sätt
som gäller för kronobergare, det vill säga med ersättning per enstaka besök,
vårdepisod samt patologi och cytologi, förutsatt att hemlandstingets eventuella
krav på remiss följts. Ersättningen för dessa patienter ligger inom kostnadstaket.
Sammanställning från SKL över krav på remiss

8.5.2

Vård av personer från andra länder och utlandssvenskar

För dessa patienter sker ersättning enligt Regionala priser och ersättningar för
Södra sjukvårdsregionen, den så kallade utomlänprislistan, som revideras årligen.
Aktuella ersättningar meddelas vid valideringen.
För vård av patienter bosatta i EU- eller EES-land lämnas ersättning enligt
utomlänsprislistan under förutsättning att det avser nödvändig vård och att
patienten kan visa upp ett giltigt EU-kort. Motsvarande gäller även för vård av
utlandssvenskar bosatta i andra EU/EES-länder.
För patienter från konventionsland/region (Algeriet, Australien, Quebec och
Israel) gäller särskilda regler.
För att ersättning skall utbetalas från Region Kronoberg krävs att särskild
blankett, plus kopia på giltigt EU-kort eller för patienter från konventionsland
kopia på giltigt pass eller intyg, skickas in till Redovisningsstöd, Sigfridsområdet.
Vid extern postgång gäller nedanstående adress: Region Kronoberg,
Redovisningsstöd, Box 1207, 351 12 Växjö
Saknas giltiga underlag utgår ingen ersättning från Region Kronoberg.
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För utlandssvenskar och personer bosatta i övriga länder gäller särskilda regler. I
de flesta fall skall då patienten själv betala hela kostnaden för vården enligt
utomlänsprislistan.
I dessa fall måste vårdgivaren ta ut hela beloppet direkt av patienten. För dessa
patienter erhålls ingen ersättning från Region Kronoberg. Motsvarande gäller då
patienter från EU/EES-länder saknar giltigt underlag.
Vård av personer från andra länder
Turisthandboken
8.5.3

Asylsökande/tillståndslösa

Ersättning för vård av asylsökande utgår under förutsättning att vården ingår i
Region Kronobergs vårdåtagande för denna patientgrupp och att uppgift om
LMA-kortets ID-nummer finns registrerat i Cosmic.
LMA-kortet är ett bevis på att personen är inskriven hos Migrationsverket. LMA
står för Lagen om Mottagande av Asylsökande.
Personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tillståndslösa) har rätt till
subventionerad sjukvård i samma utsträckning som asylsökande.
Ersättning för vård av tillståndslösa förutsätter att patienten ges ett reservnummer
i Cambio Cosmic.
Ersättning utgår enligt ”utomlänsprislistan”.
Vård av personer från andra länder

8.6

Ekonomisk reglering

Utbetalning av ersättning och övrig ekonomisk reglering sker en gång per månad.
Ersättningen för enstaka besök samt patologi och cytologi utbetalas månaden efter
att besöket/analysen genomförts. Ersättningen för vårdepisoder fördelas över hela
episodens längd, med start månaden efter första besöket. Antalet månader som
ersättningen fördelas över, anges i tabellen Hudsjukvård - besök och vårdepisoder.
Kostnadsansvaret för läkemedel, medicinsk service, sterilteknisk verksamhet, IT
och tolkservice regleras i den månatliga ekonomiska regleringen alternativt genom
direktfakturering. Avdrag/fakturering sker med en månads fördröjning.

8.6.1

Läkemedel

Vårdval Hud utgår från ett decentraliserat kostnadsansvar. Leverantörens
kostnadsansvar för läkemedel omfattar alla de läkemedel som behövs i
leverantörens verksamhet (inklusive rekvisitionsläkemedel), samt för
klinikläkemedel som förskrivits till patienter folkbokförda i Region Kronoberg
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under eller i anslutning till besök/behandling. Kostnadsansvaret gäller dock inte de
klinikläkemedel som betecknas som biologiska läkemedel.
En definition (ATC-koder) av såväl klinik- som allmänläkemedel finns tillgänglig
på läkemedelskommitténs hemsida.
Kostnadsansvar läkemedel

8.6.2

Medicinsk service

Leverantören har kostnadsansvaret för all medicinsk service som leverantören
beställer för utredning/behandling av en patient i samband med ett enstaka besök
eller under en vårdepisod.
Leverantörerna ska använda Region Kronobergs medicinska service.
Detta innebär att alla undersökningar/analyser, inklusive så kallade ”skickeprover”
där laboratoriet är mellanhand, skall utföras/hanteras av Region Kronobergs
laboratorier/motsvarande.
Laboratoriernas anvisningar för analys, beställning, patientförberedelse,
provtagningsmaterial, märkning, provtagning, provhantering och provtransport
skall följas. Uppdaterade anvisningar finns på laboratoriets hemsida.
Kostnaderna för följande verksamheter regleras månatligen i den ekonomiska
regleringen alternativt genom direktfakturering:






bild och funktionsmedicin (röntgen och klinisk fysiologi)
klinisk kemi och transfusionsmedicin
klinisk mikrobiologi
klinisk patologi och cytologi
IT-utrustning

För patologi och cytologi utgår en särskild ersättning för faktiskt utförda analyser.
Medicinskt servicecentrum

9 Uppdrag Specialiserad hudsjukvård i öppenvård
Regelboken med förutsättningar för uppdraget och den ekonomiska ramen
fastställs varje år av regionfullmäktige (beställaren). När regionfullmäktige fattat
beslut om uppdrag och ekonomisk ram ska leverantören skriftligen informeras.
Budgetdokument

Vårdval hud omfattar uppdraget specialiserad hudsjukvård med vård och
behandling i öppen vård som ges av specialistläkare i hudens sjukdomar till barn
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och vuxna. Se beskrivning av uppdraget med diagnos, vård, behandling för
respektive tjänst/vårdepisod.

Utöver uppdraget kan det finnas tilläggsuppdrag, för 2016 finns två
tilläggsuppdrag, Medicinska bad och Buckybehandling.
I vårdtjänsten ska grundläggande medicinsk undersökning, behandling,
omvårdnad och förebyggande arbete ingå.
Hälsosamtal om solvanor ingår i uppdraget när så är relevant.
I verksamheten ska sådant som kan bedömas och behandlas i primärvården i
enlighet med Vårdöverenskommelse om rekommenderad arbetsfördelning mellan
specialiserad hudverksamhet och primärvården hänskjutas till primärvården.
Vårdöverenskommelser
Behandlingar av kosmetiska skäl samt övriga behandlingar som inte är medicinskt
motiverade ingår inte i uppdraget.
Vårdgivaren ska till andra vårdgivare av hälso- och sjukvård tillhandahålla
rådgivning i individuella patientfrågor som rör hudsjukvård inom uppdraget.
Vårdenheten ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete som t ex att
medverka i medicinska grupper, olika projekt och bidra i
samverkansöverenskommelser.
Vårdenheten ska samverka med för patienten viktiga vårdaktörer som till exempel
kommun och försäkringskassa.
All sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd
- vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
Vägledning vid sjukskrivningar
Region Kronobergs riktlinjer för Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas alternativt kan ett eget ledningssystem för
sjukskrivningsprocessen användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
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9.1

Ersättning för besök, vårdepisoder samt patologi och
cytologi

Nedan redovisas enstaka besök och vårdepisoder beskrivna med
diagnoser, vård och behandling. Ersättningsnivåerna är justerade jämfört
med 2015.
Patologi och cytologi ersätts med kostnaden för faktiskt utförda analyser.
Telefon-, mejl-, brevuppföljning samt receptförskrivning/förnyelse ingår
i besök och vårdepisoder.

Hudsjukvård - besök och vårdepisoder
Tidsperiod

Ersättning

1. Nybesök

Innehåll
Undersökning, även med dermatoskopi. Doppler av kärl, biopsier
med PAD, fotodokumentation. Immunofluorescens serologiska
markörer. Mikrobiologiska analyser, (t ex svamp-, virus-, och
bakterieodlingar). Kemiska analyser t ex blod-, leverstatus,
njurfunktionsprover, SR, CRP, graviditetstest. T4, TSH,
kolesterol/triglycerider. HIV/hepatit B/C, prokollagen,
lungröntgen, PPD.
Behandling (t ex kryo och excision) av tumörer utanför ansiktet.

1 månad

1 030 kr

1 månad

770 kr

Diagnoser
Ytliga basaliom och aktiniska keratoser, naevus dysplastiska naevus,
och tumörer i underhuden. Blåsdermatoser, kollagenoser, insättande
av biologiskt tyngre interna läkemedel, cytostatika, A-vitaminpreparat, hudåkommor med svåra klådutredningar. Medfödda
missbildningar. Djupa och svårbehandlade svampinfektioner;
sycocis barbarae, tropisk svamp och zoonoser.
2. Återbesök

Innehåll
Uppföljning av nybesök eller uppföljning enligt punkt 6, 7 eller 9.
Diagnoser
Oavsett diagnos inom uppdraget.
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3. Ljusbehandling
Behandling/åtgärd
Exempelvis UVB/TL01, UVA+UVB.

3 månader

4 536 kr

2 månader

3 936 kr

2 månader

1 770 kr

Vårdepisod
20 behandlingar med avslutande läkar- eller sjuksköterskebesök.
Diagnoser
Klåda, eksem, psoriasis, urtikaria och vissa andra tillstånd där det
finns vetenskaplig grund att behandla med ljus. Vårdepisoden kan
för varje patient upprepas max 3 gånger per tolvmånadersperiod.
4. Fotodynamisk terapi
Behandling/åtgärd
PDT. Curettage och applikation av läkemedel (rekvisition) samt
belysning med rött ljus.
Vårdepisod
Vanligtvis två behandlingar.
Vårdepisoden kan upprepas omgående vid behov av minst
ytterligare två behandlingar.
Diagnoser
Aktinisk keratos, basaliom, Mb Bowen
5. Svårläkta, specifika sår
Behandling/åtgärd
PAD, Immunofluorescens (inkl ANA, ENA) och eventuella
följdprover beroende på behandling (blodstatus, leverstatus).
Vårdepisod
Första läkarbesök med utredning och behandling samt remiss till
primärvården för omläggning. Avslutande läkar/sjuksköterskebesök.
Diagnoser
Pyoderma gangränosum, vaskulitsår, blåsdermatoser.
(Venösa bensår ska utredas i primärvården. Om inte diagnos ställts
inom sex veckor skickas remiss till kirurgklinikens sårmottagning.)
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6. Farmakologisk tumörbehandling
Behandling/åtgärd
Biopsi och insättning av läkemedel för tumörbehandling (krämer t
ex Aldara, Zyclara, Picato, Efudix).

3 månader

2 565 kr

1 månad

1 935 kr

2 månader

2 200 kr

Vårdepisod
Läkarbesök för utredning och insättning av läkemedel
(självmedicinering) samt uppföljningsbesök.
Akuta komplikationer registreras som återbesök utanför
vårdepisoden.
Diagnoser
Aktiniska keratoser, ytliga basaliom.
7. Operation av malign tumör
Behandling/åtgärd
Knivexcision plus sutur, av malign tumör och cancerförstadier.
Komplicerad operation av tumören belägen i ansikte inklusive
biopsi för PAD.
Vårdepisod
Läkarbesök med operation/behandling och ett uppföljande
läkarbesök.
Diagnoser
Malignt melanom, basaliom, skivepitelcancer.
Kallelse till årsuppföljning är återbesök.
8. Kontaktallergi
Behandling/åtgärd
Hudundersökning med testsättning.
Vårdepisod
Läkarbesök hudundersökning och beslut om utredning.
Sjuksköterska testsättning med standardtest eller dentaltest.
Avläsning sjuksköterska/läkarbesök vid ett tillfälle. Avslutande
läkarbesök inklusive avläsning. Sammanlagt tre till fyra besök (två
läk, en till två ssk).
Diagnoser
Långvariga eksem händer och ansikte, misstanke om kontaktallergi.
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9. Systembehandling, År 1
Behandling/åtgärd
Insättning och uppföljning av systembehandling
(läkemedelsbehandling) med biologiska preparat och Sandimmun,
Dapson, Imurel/Azatioprin, Neotigason, Metotrexate, Prednisolon,
Toctino, Klorokinfosfat, Plaquenil samt tablett-PUVA.
PAD, immunofluorscens, blod-, lever- njurstatus.

12 månader

5 916 kr

Vårdepisod
Läkarbesök utredning/provtagning. Efter en, tre, sex, nio och tolv
månader läkarbesök med uppföljning och provtagning.
Av kvalitetsskäl ska bedömning och beslut om biologiska preparat
göras gemensamt i samråd mellan dermatolog från både offentlig
och privat vårdgivare.
Akuta komplikationer registreras som återbesök utanför
vårdepisoden. Efterföljande årliga uppföljningar ersätts som
återbesök.
Diagnoser
Kollagenoser, psoriasis, eksem, svår klåda och blåsdermatoser.
10. Isotretinoinbehandling av acne
Behandling/åtgärd
7 månader
Läkarbesök för provtagning, övervakat graviditetstest och insättning
av Isotretinoin.

3 094 kr

Behandlingsindikation
Svår acne eller otillfredsställande behandlingsresultat med annan
systemisk behandling.
11. Medicinska bad TILLÄGGSUPPDRAG
Behandling/åtgärd
Helkroppsbad med olja, salt eller kaliumpermanganat (rekvisition).

1 månad

2 560 kr

4 månader

2 200 kr

Vårdepisod
Sjuksköterskebesök 5-8 helkroppsbad/månad, kan upprepas.
Diagnoser
Klåda, eksem och psoriasis.
12. Buckybehandling TILLÄGGSUPPDRAG
Vårdepisod
Läkarbesök, upp till 6 behandlingar och avslutande läkarbesök.
Diagnoser
Lokaliserade fläckar ex psoriasis i hårbotten, genitala utslag/klåda,
neurodermit.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-27
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1450
Handläggare: Conny Axelsson,
Datum: 2015-08-31

Regionstyrelsen

Nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att genomföra investering i nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet
vilken ryms inom nuvarande investeringsbudget för 2015-2017
att uppdra till regiondirektören att redovisa alternativ för användning av
nuvarande lokaler i centrumbyggnaden

Sammanfattning
Nuvarande lokaler för vuxenpsykiatrin är över 40 år gamla och behovet av nya
lokaler är stort. I samband med fullmäktige november 2014 beslutades att
placeringen skall vara på Sigfridsområdet. Om- och tillbyggnadsalternativ har
prövats och kostnadseffektivaste lösningen är en nybyggnad. Lokalförslaget är
anpassat till nuvarande verksamhet.
Byggnadsinvestering bedöms till 408 miljoner kronor.
Utrustningsinvesteringen bedöms till 23 miljoner kronor.
Konstnärlig utsmyckning tillkommer med 4 miljoner kronor.
Driftkostnadsökningen för investeringen bedöms till 28 miljoner kronor.
Färdigställandetiden beräknas till årsskiftet 2018/19.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Conny Axelsson
Fastighetschef

Beslutsunderlag nybyggnad för vuxenpsykiatri
Systemhandling 2015-09-09
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1450
Handläggare: Conny Axelsson,
Datum: 2015-08-31

Beslutsunderlag nybyggnad för vuxenpsykiatri
Nuvarande lokaler för vuxenpsykiatrin är över 40 år gamla och behovet av nya
lokaler är stort. Dagens vuxenpsykiatri i centrumbyggnaden och i det ”gamla
BUP-huset” bedrivs i undermåliga lokaler. Lokalerna är inte anpassade för dagens
eller framtiden vård. Lokalerna är mycket slitna och problemen med byggnaderna
är väl kända. I samband med fullmäktige november 2014 antogs budget för
generalplan med innehåll om byggnation för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet.
I maj 2014 startade arbetet med genomgång av verksamhetens behov av lokaler.
Bred informationssatsning om arbetet gavs till samtlig personal,
brukarorganisationer, fackliga representanter, vårdgrannar övriga intressenter.
Cheferna utsåg byggkontaktpersoner och regelbunden facklig information
påbörjades. Gemensamma studiebesök genomfördes med personal och brukare.
Samverkansmöten genomfördes med bred representation. Öppna svar av
patienter från den nationella patientenkäten har beaktats. Medicinskt
ledningsansvariga psykiatri och somatik i dialog om närmare samverkan har
påbörjats. Patient- och anhörigintervjuer har genomförts i väntrum, entré och
avdelningar om vårdmiljön. Ett lokalprogram och en verksamhetsbeskrivning har
tagits fram som grund till diskussioner om framtida vårdmiljön. Dialog om
vårdmiljön med brukare har skett vid ”Brukarcaféer”.
Konsensus togs i verksamheten med prioriterade funktioner enligt nedan:















En funktionellt anpassad vårdmiljö där patienter, anhöriga och personal trivs
En möjlighet för samverkan heldygnsvård, öppenvård, kommuner, brukare
Alla dygnsvårdade ska ha möjlighet till enkelrum
Alla ska kunna gå ut oavsett hälsotillstånd
Vårdmiljön ska främja det friska och minska tvångsåtgärder
Säkerhet ska byggas in i vårdmiljön
Möjlighet till familjeanpassade besöksrum
Orienteringen i huset ska vara enkel
Entrén ska bjuda in till en trivsam miljö
Svårt sjuka patienter ska inte behöva passera offentliga miljöer
Heldygnsvården bör placeras nära varandra, för flexibla vårdplatser och
samarbete
Heldygnsvård och öppenvård bör placeras nära varandra för utökad
samverkan
Hög kompetens ska vara samlad nära patienten
Flexibla utbildnings- och konferenslokaler

Alternativa lösningar har prövats för om- och tillbyggnad av nuvarande lokaler
och jämförelse har gjorts med en nybyggnad. Lägre driftkostnad gör en
nybyggnad ekonomisk förmånlig, provisoriekostnader kan undvikas och
verksamheten kan bedrivas ostört. Nybyggnadsförslaget är anpassat till nuvarande
verksamhets omfattning.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-09-03
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1450
Handläggare: Conny Axelsson,
Datum: 2015-08-31

Placeringen på området är centralt mellan rättspsykiatriska regionkliniken och
rehabiliteringskliniken/primärvårdsrehabiliteringen. Nuvarande lokalarea i (hus
1,2, 4, sjövillan och gamla BUP) är 13 550 m2. Lokalarean i nybyggnadsförslaget är
12 610 m2. Byggnaden utformas som en 3-plansbyggnad med huvudentré mot
väster och akutentré mot öster. Vårdavdelningarna är placerade på ett plan med
innergårdar som är kopplade till respektive avdelning. Byggnaden uppfyller energi
och miljökrav enl miljöbyggnad silver vilket är bättre än nuvarande lagkrav. Bland
annat kan nämnas solceller och sedum på yttertak.
I den planerade generalplanen för Sigfridsområdet ingår även hjälpmedelscentral
som planeras att flyttas från Norrängen och habiliteringen planeras att flyttas från
Solvändan. Fortsatt planering av Sigfridsområdet ger alternativa möjligheter för
användning av nuvarande lokaler i centrumbyggnaden och utveckling av området.

Byggnadsinvestering bedöms till 408 miljoner kronor.
Utrustningsinvesteringen bedöms till 23 miljoner kronor.
Konstnärlig utsmyckning tillkommer med 4 miljoner kronor.
Driftkostnadsökningen för investeringen bedöms till 28 miljoner kronor.
Färdigställandetiden beräknas till årsskiftet 2018/19.

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att genomföra investering i nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet
vilken ryms inom nuvarande investeringsbudget för 2015-2017
att uppdra till regiondirektören att redovisa alternativ för användning av
nuvarande lokaler i centrumbyggnaden

Bo Ericsson
Planeringschef

Jessika Andersen
Projektledare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Conny Axelsson
Fastighetschef

Utskriftsdatum: 2015-09-03
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1 Förord
Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet aktualiserades 2006.
Olika lösningar i befintliga byggnader prövades och ett samlat beslutsunderlag för
centrumbyggnaden var klart 2011. Förändringar av verksamheten gjorde att
planeringen inte verkställdes.
I början av 2013 startades ny utredning där alternativ på CLV-området skulle
prövas. I september 2013 genomfördes en gemensam studieresa till Karlstad med
landstingsstyrelsen, klinikledningen, planeringschef och fastighetschef. I mars
2014 beslutas om vuxenpsykiatrins placering på CLV-området. Därefter startade
verksamhetens genomgång av lokalbehov. Nytt budgetbeslut i fullmäktige nov-14
innebar en placering på Sigfridsområdet. Ytbehovsanalys genomfördes efter
verksamhetsunderlag vid årsskiftet 2014/15. Alternativa lösningar prövades
övergripande på Sigfridsområdet och avstämning med den politiska ledningen och
regionledningen genomfördes. Detta gav uppdraget att pröva nybyggnation på
Sigfridsområdet.
Nuvarande lokaler för vuxenpsykiatrin är över 40 år gamla och behovet av nya
lokaler är stort. Dagens vuxenpsykiatri i centrumbyggnaden och i det ”gamla
BUP-huset” bedrivs i undermåliga lokaler. Lokalerna är inte anpassade för dagens
eller framtiden vård. Lokalerna är mycket slitna och problemen med byggnaderna
är väl kända.
Den tänkta placeringen av nybyggnationen på området är centralt mellan
rättspsykiatriska regionkliniken och rehabiliteringskliniken/primärvårdsrehabiliteringen. Nuvarande lokalarea är 13 550 m2. Lokalarean i
nybyggnadsförslaget är 12 610 m2. Byggnaden utformas som en 3-plansbyggnad
med huvudentré mot väster och akutentré mot öster. Vårdavdelningarna är
placerade på ett plan med innergårdar som är kopplade till respektive avdelning.
Byggnaden uppfyller energi och miljökrav enligt miljöbyggnad silver vilket är
bättre än nuvarande lagkrav. Bland annat kan nämnas solceller och sedum på
yttertak.
I den planerade generalplanen för Sigfridsområdet ingår även hjälpmedelscentral,
vilken planeras att flytta från Norrängen och habiliteringen som planeras att flytta
från Solvändan. Fortsatt planering av Sigfridsområdet ger alternativa möjligheter
för användning av nuvarande lokaler i centrumbyggnaden och utveckling av
området.

2 Bakgrund
2.1 Nuvarande verksamhet och lokaler
Vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg har idag till största del sin verksamhet på
Sigfridsområdet i Växjö. Det finns även mottagningsverksamhet i Ljungby och
Ekelidens vård- och behandlingshem i Tingsryd vilka inte berörs direkt av denna
byggnation.
På Sigfridsområdet i Växjö finns flera verksamhetsområden samlade som
rättspsykiatrisk regionklinik, rehabiliteringsklinik samt flera administrationslokaler,
inte heller de berörs direkt av den planerade byggnationen. Området har de
senaste åren bebyggts med flera bostadshus i lägenhetsform. Området är ett
populärt rekreationsområde för Växjös invånare. En motionsslinga runt
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intilliggande sjön Trummen är särskilt populär. Motionsslingan förbinder
Sigfridsområdet med universitetsområdet samt stadens centrum. Området har en
lång historia som sjukhusområde och det finns några byggnader som är
byggnadsminnesförklarade.
Dagens vuxenpsykiatri i centrumbyggnaden och i det ”gamla BUP-huset” bedrivs
i undermåliga lokaler. Husen byggdes i början av 70-talet och är inte anpassade för
dagens eller framtidens vård. Lokalerna är mycket slitna och problemen med
byggnaderna är väl kända.
2.2 Dimensionering
Lokalplaneringsarbetet har utgått från den fastställda dimensioneringen av vuxen
psykiatrisk vård i Region Kronoberg enligt nuvarande nivå med 52 heldygnplatser,
fördelat på 4 vårdavdelningar med en väl upparbetad mottagnings- och
öppenvårdsverksamhet i Växjö. Inom vuxenpsykiatrin i Växjö arbetar 337
personer (augusti 2015).
2.3 Programarbete
Programarbetet bedrevs fram till 2015-06-10.
Ett omfattande arbete med personal, brukare och andra intressenter har lett fram
till det lokalprogram som ligger till grund för den fortsatta planeringen, se bild
nedan. Dialog har skett med brukare genom brukarcaféer, intervjuer på
avdelningar, entréer och väntrum. Öppna svar från den nationella patientenkäten
har arbetats in.

Inom varje verksamhetsområde har enhetschefer och verksamhetens
byggkontaktpersoner, med stöd från projektledningen, haft diskussioner och
dialoger inom sina respektive enheter, med vårdgrannar och patienter. Vad som
framkommit har lyfts på ”dialogforum” där allt har varit möjligt för diskussion
klinikövergripande. I de frågor där det har behövts ledningsbeslut har ärendet lyfts
via projektledningen till centrumchefen för psykiatrin.
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Information har givits fortlöpande till fackliga representanter.
Klinikens säkerhetsombud har haft en arbetsgrupp för att hantera säkerhetsfrågor
som larmfunktioner och säker vårdmiljö. Brukarorganisationer, samverkare och
enskilda intressenter har vid gemensamma frågor haft olika former av dialoger
med verksamheten och projektledningen.
2.4 Faktorer som påverkar planeringen
Patienter inom vuxenpsykiatrin vårdas enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
och enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Patienternas varierande behov
i vårdmiljön har varit styrande i planeringsarbetet likaväl som personalens
möjlighet till en trivsam arbetsmiljö. Lagen om psykiatrisk tvångsvård är i ständig
diskussion och förslag ligger om förändringar. Lagen beskriver patientens
rättigheter under tvång exempelvis att patienten har oavsett tillstånd rätt till
utevistelse varje dag, vilket stärker att utegårdar måste skapas i byggnationen.
Den nya Patientlagen (2014:821) trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet med
lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens
integritet, självbestämmande och delaktighet. Det medför att verksamheten ska
beakta patientens vilja och inflytandet som en självklar del i vården. I
planeringsarbetet har stor hänsyn tagits till de synpunkter som framkommit från
patienter, anhöriga och brukarföreningar.

3 Uppdraget
Landstingsfullmäktige beslöt den 18 mars 2014 att vuxenpsykiatrin skulle placeras
inom Centrallasarettets område i Växjö. Planeringen av lokaler och verksamhet
skulle ske i samråd med personal och brukarorganisationer på sedvanligt sätt.
Under Landstingsfullmäktige 24-25 november 2014 antogs budget 2015 med
flerårsplan 2016-2017, vilken beskrev inriktning om vuxenpsykiatrins placering till
Sigfridsområdet.
3.1 Verksamhetens uppdrag
Vuxenpsykiatrins verksamhetsuppdrag är att för vuxna bedriva specialiserad
psykiatri för målgrupperna:
Allmänpsykiatriska enheten
 Behandlingskrävande bipolär sjukdom
 Behandlingskrävande svår depression, recidiverande depression
 Komplicerade ångesttillstånd
 Personlighetsstörningar där behandlingsprogress kan förväntas
 Anorexia nervosa, bulimi nervosa och ätstörning UNS med annan
specialistpsykiatrisk samsjuklighet
 Neuropsykiatrisk problematik med specialistpsykiatrisk samsjuklighet utan
samtidigt beroende eller psykosgenombrott
 Patienter med utvecklingsrelaterade störningar (hög funktionsnivå/lätt
utvecklingsstörning) med grav beteendeproblematik där det finns behov
av specialistpsykiatrisk behandling utöver insatser som tillhandahålls från
habiliteringen.
 Jourberedskap i suicidpreventionsprogrammet
 ECT behandling
Verksamheten består av heldygnsvård, öppenvård och mottagning.

264

Sida 5 av 27

REGION KRONOBERG

Akutpsykiatriska enheten
 Akutverksamhet dygnet runt
 Konsultverksamhet mot somatiska sjukvården/primärvården
 Korttidsvård för patienter med akuta psykiatriska tillstånd
 Vård för patienter med särskilda vårdbehov i akut skede
 Heldygnsvård för patienter med beroendeproblematik och/eller
psykiatrisk problematik
Verksamheten består av heldygnsvård och mottagning.
Beroendeenheten
 Patienter med samsjuklighet, det vill säga patienter som både har ett
missbruk och en psykiatrisk diagnos. Den psykiatriska diagnosen sköts i
huvudsak på den enhet som har det som sitt expertfält
 Läkemedelsassisterad opiatbehandling
 Körkort/legitimationsärenden som kräver specialistkompetens
 Samverkansteam med uppdrag att vårda och behandla patienter med
samsjuklighet, kronisk sjukdom och dålig följsamhet i vård och
behandling
Verksamheten består av mottagning och av samverkansteam.
Psykosenheten
 Vård och behandling till patienter med psykossjukdom
 Neuropsykiatrisk problematik med specialistpsykiatrisk samsjuklighet med
samtidigt psykosgenombrott
 Patienter med utvecklingsrelaterade störningar (låg funktionsnivå/lätt
utvecklingsstörning) med grav beteendeproblematik där det finns behov
av specialistpsykiatrisk behandling utöver insatser som tillhandahålls från
habiliteringen
Verksamheten består av heldygnsvård och mottagning.
Äldrepsykiatriska enheten
 Personer över 70 år, nyinsjuknade i psykiatrisk sjukdom och som är i
behov av specialistvård
 Personer med misstänkt demenssjukdom som är i behov av utredning
enligt vårdprogrammet
 Multisjuka äldre där psykisk ohälsa ingår
 Patienter med utvecklingsrelaterade störningar + svåra beteendestörningar
(över 70 år)
Verksamheten består av heldygnsvård och mottagning.
Dokumentationsenheten
 Att ge en god service till våra patienter och medarbetare. Utskrifter till
samtliga yrkeskategorier
 Att ständig utveckling av kvalitetssäkring av administrativa funktioner
 Att administrera journalbegäran
Läkarenheten
 Att tillgodose läkarbemanningen på klinikens enheter och inom
jourverksamheten
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Produktion
Vuxenpsykiatrin bedriver specialiserad psykiatrisk vård under dygnets alla timmar
genom akut-, mottagnings- och öppenvårdsverksamhet, hembesök, handledning
och heldygnsvård. Inom heldygnsvården finns en beläggning i genomsnitt på 91%
fördelat på 52 vårdplatser. Till de olika mottagningarna finns ett flöde på i
genomsnitt 151 besök per dag (2014).

4 Läkande miljö
Den forskning som finns om arkitekturens och miljöns inflytande på patienters
tillfrisknande ger stöd för att den estetiska utformningen. Designen påverkar såväl
behandlingsresultatet som patientens och närståendes hantering av den stress
psykisk sjukdom innebär.
Den stora utmaningen ligger i att finna byggnadsmässiga lösningar som förenar
läkande miljö med säker miljö. Lokalernas utformning är lika viktig för den
psykiatriska vården som avancerad teknisk utrustning är för den somatiska vården.
Inspiration till arbetet har hämtats bland annat från ”Vårdmiljöns betydelse”
(Helle Wijk) och ”Konceptprogram, lokaler för god vård- psykiatrisk
heldygnsvård” (Locum AB). Studiebesök har gjorts av verksamheten tillsammans
med brukarföreningar (Vuxenpsykiatrin Lund, Göteborg och Kristianstad samt
ombyggnationer CLV).
Under arbetets gång har verksamheten haft kontinuerliga dialoger om
verksamhetens och byggnadens viktigaste kärnfrågor. Koncensus togs av
verksamheten i juni 2015 och kan sammanfattas genom nedan punkter:

















En funktionellt anpassad vårdmiljö där patienter, anhöriga och personal
trivs
En möjlighet för samverkan heldygnsvård, öppenvård, kommuner,
brukare
Alla dygnsvårdade ska ha möjlighet till enkelrum
Alla ska kunna gå ut oavsett hälsotillstånd
Vårdmiljön ska främja det friska
Vårdmiljön ska minska tvångsåtgärder
Säkerhet ska byggas in i vårdmiljön
Möjlighet till familjeanpassade besöksrum
Orienteringen i huset ska vara enkel
Entrén ska bjuda in till en trivsam miljö
Svårt sjuka patienter ska inte behöva passera offentliga miljöer
Heldygnsvården bör placeras nära varandra, för flexibla vårdplatser och
samarbete
Heldygnsvård och öppenvård bör placeras nära varandra för utökad
samverkan
Hög kompetens ska vara samlad nära patienten
Spontana mötesytor
Flexibla utbildnings- och konferenslokaler
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5 Systemhandlingsarbetet
5.1 Organisation
Arbetet med systemhandlingen har drivits av planeringsavdelningen inom
regionstaben samt fastighetsorganisationen inom regionservice i samarbete med
vuxenpsykiatrins ledning. En teknisk konsultgrupp (enligt nedan) har tagit fram
systemhandlingen med tillhörande kostnadsbedömning. Dialog har förts med
Växjö kommuns stadsbyggnadskontor i bygg och planfrågor.
Projektledning, kostnadsbedömning:
Arkitekt, byggteknik:
Byggnadskonstruktion:
Mark:
El, hiss, SÖ:
Ventilation, VVS, sprinkler, medicinsk gas:
Energi och miljö:
Brandskydd:
Media försörjning:
5.2

WSP Sverige AB
Liljewall arkitekter AB
Martin o co AB
Tyréns AB
WSP Systems
FLK Sverige AB
Bengt Dahlgren AB
FSD Malmö AB
Henrik Svärd VVS
konsult AB

De viktigaste fastighetsmålen






Gestalta en läkande miljö väl anpassad för vårdverksamheten
Miljöbyggnad silver vilket innebär att maximera
energianvändningen till 52,5 kWh/m2 BRA, år
Bygga med generalitet och flexibilitet för en verksamhet i
utveckling
Prioritera system och material med lång livslängd och litet
underhållsbehov
Undvika material som innehåller ämnen som klassas som farligt
avfall

5.3 Program
Parallellt med systemhandlingsskedet har programarbete gjorts på avdelningsnivå,
genom lokalprogram och verksamhetsbeskrivning, med syfte att optimera
samband, funktioner, rumsstorlekar och pröva om flera funktioner kan använda
en och samma lokal.
PTS, (Program för teknisk standard) har varit utgångspunkt för arbetet av
lokalprogramnivå och RFP (Rumsfunktionsprogram) kommer att bearbetas inför
förfrågningsunderlag som är nästa steg i detaljplaneringen.
Systemhandlingen redovisar tomten och byggnadens utformning samt
uppbyggnad av de tekniska systemen.
5.4 Detaljplan
Planen över området är från 1970 och medger den föreslagna nybyggnaden.
Länsstyrelsen utverkade 1986 skyddsföreskrifter för intilliggande byggnad M1,
stora hospitalbyggnaden kallad ”Italienska palatset” och KY 18, gamla
hospitalbyggnaden kallad ”Kyrkan”. Nybyggnaden är placerad vid gränsen intill
den tomt vid byggnad KY 18 som inte ytterligare får bebyggas eller bli föremål för
annan väsentlig förändring.
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Motivet till placering av nybyggnaden mot tomt intill KY 18 i gräns mot väster
och norr har varit att få goda samband med korta avstånd till verksamheterna i
området. Vid en framtida expansion av verksamheter kommer denna att ske mot
norr. Därmed kommer den södra delen av området intill KY 18 att vara etablerat
med en fungerande och vacker utformning i landskapet som stärker de byggnadsoch socialhistoriska värden fastigheten KY 18 besitter.
5.5 Tidplan
Programmet har tagits fram till 2015-06-15 och parallellt har systemhandling
framtagits till 2015-08-25 .
Efter beslut fortsätter detaljplanering och projektering av lokalernas innehåll
under ca 1 år och byggskede under ca 2 år. Inflyttning beräknas till årsskiftet
2018/19 (om beslut tidig höst-15).
5.6 Kostnad
Kostnaderna är beräknade i kostnadsläge augusti 2015.
Byggnad:
Utrustning:
Konst:

408 miljoner kronor
23 miljoner kronor
4 miljoner kronor

Totalt: 435 miljoner kronor
Total driftkostnadspåverkan: +28 miljoner kronor/år
5.7 Ytredovisning
Nuvarande lokalarea (i hus 1,2, 4, Sjövillan och gamla BUP) är 13 550 m2
Lokalarea i nybyggnadsförslaget 12 610 m2
Bruttoarean i nybyggnaden är totalt 15 420 m2

6 Byggnaden
6.1 Landskapet och tomten
Tomten för den nya vårdbyggnaden är en del av Sigfridsområdet och ägs av
Kronobergs läns landsting (nuvarande Region Kronoberg).
Det parkliknande sjukhusområdet, låg förr en bit utanför Växjö stads gränser, på
en naturlig udde i sjön Trummen. Områdets topografi och bebyggelse har
förändrats kraftigt under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet, men det
avgränsas fortfarande naturligt av Teleborgsvägen och Tingsrydsvägen, samt i
söder av strandlinjen.
Sigfridsområdet har påbörjat sin transformation till en större kontakt med den
omgivande staden. Det gäller såväl bostadsbebyggelse som andra verksamheter i
den västra delen. Genom att placera psykiatribyggnaden på den östra delen vid
sidan om allén i området stärks sambanden i båda delarna, där parken
fortsättningsvis förblir ”den gröna lungan” i området.
Människors rörelsemönster och träffpunkter, byggnaders identiteter tydliggörs
och skapar en helhetssyn för områdets utveckling och ger förutsättningarna för en
läkande miljö.
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Byggnadsförslaget innebär nybyggnation på östra delen av området på en markyta
som förr användes för trädgårdsodling, idag en svagt sluttande öppen gräsyta med
markparkering i norr. Byggnadens form och placering möjliggör vackra utblickar
och orienterande siktlinjer i området. Både Italienska palatset och kyrkan inom
området har varit inspiration för en fortsatt utveckling av den vackra och
natursköna miljön.

Områdesplan

Situationsplan
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Utemiljön i parken med talrika lövträd av skilda arter i väster och i norr bibehålls
som en rogivande parkmiljö och utvecklas med utökad attraktion och tydlighet i
rörelsemönster på de gåendes villkor. I anslutning till nybyggnaden skapas
omsorgsfullt utformade grönytor och sittplatser med utblick över de vackra
omgivningarna. Siktlinjer mot parken och sjön Trummen har beaktats.

Fasad mot norr
Byggnaden trappas med en våning, vilken följer marken som sluttar från öster till
väster mot allén och byggnaden utformas i tre våningar till två våningar med ett
nedre våningsplan i souterräng mot öster under mark. Runt byggnaden görs svagt
sluttande terrasseringar med gräsytor och annan växtlighet.
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Placeringen av nybyggnaden centralt på Sigfridsområdet ger goda samband och
korta avstånd med övriga vårdverksamheter på området. En framtida expansion
av verksamheten kan ske mot norr och söder. Området erbjuder tillgång till
aktivitetsområden som sammanknyts av gång- och cykelbanor. Längs med sjön
Trummen i söder koncentreras dessa med ytor för sport-, bad- och
fritidsaktiviteter. I motsatt sida av området mot norr har området en lugnare
karaktär av park. Tillsammans erbjuder området de olika behov som både
allmänheten och verksamheterna behöver för utevistelse.
6.2 Parkering, huvudentré, akutentré, varumottagning
Angöringen till byggnaden nås från allén till huvudentré och till akutentrén via
Sigfridsvägen/ J F Liedholms väg. Parkeringen ligger längs med J F Liedholms
väg i allén vid norra delen av området, där också inlastning för varumottagning är
placerad. Parkeringsområdet berikas med hjälp av gröna stråk med buskar och
träd. Från parkeringen går en gångväg upp till akutentrén på byggnadens östra
sida och fram till huvudentrén i väster går en gångväg längs allén. Vid bägge
entréerna finns parkering för handikappfordon och korttidsangöring för
personbilar. Sittbänkar, pollarbelysning, planteringar och vackert markmaterial
visar huvudentrén.

Huvudentrén är centralt placerad och vänder sig mot parken, allén och mot
väster. Byggnaden blir en livsbejakande gest mot besökaren i området med ett
lugnt och rogivande fasaduttryck genom sina böjda former och med en indragen
välkomnande huvudentré mot allén i väster.
Entrérummet med två våningars öppenhet inrymmer entréhall med café,
bibliotek, trossamfund, brukarrum och reception. Här är fasaden mot
huvudentrén indragen och utformad med en större öppen glasyta mot allén som
ger vackra utblickar mot grönskan i parken.
Innanför entrén vid caféet mot öster finns en publik innergård som skapar rymd
och orienterbarhet. Innergården har plats för utevistelse kring en vattenspegel
som reflekterar himmelsljuset. I förlängningen på gården mot öster ligger
huvudtrapphuset och hissar.
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6.3 Arkitektonisk form och gestaltning
Gestaltningsarbetet har utgått från idén att förena en läkande miljö med tilltalande
lugn och en säker funktion med en tekniskt väl fungerande byggnad inom givna
ekonomiska ramar för såväl investering som drift. Gårdarna med utblickar utan
insyn och direktkontakt med innegårdarnas lugna och säkra utemiljö för
utevistelse har varit en av de grundläggande gestaltningsidéerna vid utformningen
av psykiatribyggnaden. Gestaltningsidén har varit att utforma en lugn och behaglig
byggnad som ger en positiv upplevelse och skapar en välkomnande känsla för
patienter och besökare. Interiört skall byggnaden ha inslag av naturens läkande
karaktärer i form av färgskala och materialval vilket symboliserar liv, hälsa och
växtkraft. Miljön skall ge patienter positiva och hälsofrämjande upplevelser med
dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska, liksom trygghet. Detta baseras
utifrån arkitekturens kunskapsområde och teorier om ”läkande miljöer” och
”evidensbaserad utformning”. För att utforma en byggnad med hälsofrämjande
inslag krävs också att stor vikt läggs på att onödiga och störande intryck
minimeras. Den planerade nybyggnaden bildar en välkomnande fasad mot allén i
sydväst med en låg tvåvåningsbyggnad med huvudentré i mitten. Mot öster
utformas byggnaden i souterräng med 3 våningar varav 2 våningar vid anslutande
mark i öster.
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Plan 1
Huvudentrén mot väster innehåller reception, brukarrum, bibliotek, café,
trossamfund, konferensrum. På planet placeras tre mottagningar och i det inre
souterrängsplanet ligger gemensamma lokaler för omklädning, teknik och
försörjning. De tekniska installationerna matas konsekvent från detta plan för att
uppnå optimerad drift och underhåll utan att riskera att vårdtagare blir störda.

Plan 2
På plan 2 är vårdavdelningarna grupperade kring 4 innergårdar likt en form av
fyrklöver på ett och samma våningsplan. Genom denna placering skapas täta
samband och säker uppsyn mellan vårdavdelningarna med egen hemvist för
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vårdrum på samma våningsplan. Vårdavdelningarna placeras runt innegårdarna
och har fasad direkt ut mot det fria med fri sikt från våning 2 utöver parkområdet
utan risk för insyn. Akutmottagnings entré nås från öster och inomhus via en
passage längs med en övre ljusgård på plan 2. Mottagningar och öppenvård
placeras på plan 3.

Plan 3

Vy från innergård
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Genom att utevistelse för patienterna i trädgårdarna är placerade på plan 2
upplevs byggnaden som lägre, vilket dessutom ger fördelaktiga sol- och
ljusförhållanden. Innergårdarna är omsorgsfullt utformade av både val av växter,
drift och säkerhet baserat på naturens läkande kraft. Gårdarna är utformade så att
de upplevs trygga och säkra både för personal och patienter. Detta har
åstadkommits bland annat genom överblickbara miljöer och genomsiktlig
växtlighet. På gårdarna finns inte några dolda utrymmen, höga höjder eller vassa,
lösa föremål. Belysningen är tillgodosedd för att skapa både trygghet och trivsel,
särskilt utmed stråk och entréer.
Innergårdarna kommer att vara en viktig del i vården och utformningen bygger på
naturens rogivande och läkande effekter för patienternas hälsa och välbefinnande.
Det omgivande landskapet med Smålands karaktär av skog och vatten återges i
utformningen, där vattnet är rogivande och i ständig förändring och skogen ger
plats för både avskildhet och möten.

Innergård
Gårdarnas material, både de hårdgjorda och växtbeståndet, är vald med omsorg
för att skapa en trivsam miljö under hela året. Inslag av detaljer såsom porlande
vatten, konstverk och fin ljussättning gör gårdarna till vackra och rofyllda platser
att vistas på.

7 Teknik
7.1 Mark
Området består till största del av gräsbevuxna ytor. Markens befintliga nivåer i
området varierar från ca +169 m i öst till ca +164,50 i nordväst och ca +165 m i
sydväst. Schakt behöver utföras för byggnadens västra del. Fyllning utförs för
byggnadens östra del. Norr om den yta som den planerade byggnaden tar i
anspråk, ligger en befintlig parkering, som idag till viss del används av personal,
som jobbar runt om i området. Denna parkering ersätts med en ny större
parkering. Parkeringen i öster ersätts med en mindre.
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Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar för byggnation.
Konventionella byggnader kan grundläggas på befintliga oorganiska jordlager efter
vegetations- och mulljordsborttagning och i förekommande fall urgrävning av
fyllning innehållande organisk jord. Grundläggning kan normalt utföras med hel
kantförstyvad bottenplatta, ”platta på mark”, utfört med underliggande isolering
och kapillärbrytande/dränerande skikt.
I anslutning till den nya byggnaden planeras en parkering norr om byggnaden med
drygt 100 p-platser. Mot norr ligger också personalens entré där även in- och
utlastning av varor till planerad byggnad kommer att ske.
Huvudentrén kommer att ligga längs västra sidan om byggnaden, med plats för
avlämning och hämtning, längs befintlig trädallé. Här finns väderskydd för cyklar
samt två handikapplatser.
Längs östra sidan om byggnaden planeras en entré samt ambulansintag. Här finns
väderskydd för cyklar samt två handikapplatser. En mindre parkering med
bilplatser anläggs norr om byggnad KY18 och ny byggnad.
Byggnaden utformas med en vånings skillnad mellan östra sidan och västra sidan,
med hänsyn taget till att befintlig marknivå ligger ca 3 m högre i öster än i
trädallén i väster. Höjdskillnaden mellan våningarna tas ut i en slänt längs norra
fasaden. I söder sätts en stödmur, för att minska påverkan på befintlig trädgård,
men samtidigt kunna sätta fönster i fasad och en uteplats mot söder.
Häckar omgärdar uteplatser och parkeringsplatser. Planteringar smyckar entréerna
och hindrar insyn in genom fönster. Där marken lutar så att klippning av gräs inte
är möjligt, planteras ytan av marktäckande låga växter.
7.2 Byggnadstyp
Den nya byggnaden för vuxenpsykiatrin är i tre plan. Plan 1 är en
suterrängvåning, och plan tre sträcker sig över halva plan 2 där resterande yta är
påbyggnadsbar. Det finns total 6 innergårdar i utomhusmiljö.
7.3 Byggnadskonstruktion
Byggnadens stomme är av betong, stål och trä. Grundläggning kantförstyvad
platta på mark. Fasadmaterial är av prefabricerade betongelement i putskaraktär.
Taket består av ett lågt sluttande papptak samt sedumväxt över plan 2.
Fönsterytor är optimerade för att ge maximalt dagsljusinsläpp. Fasaden och
fönster skyddas av ett stort takutsprång.
7.4 Verksamhet
På plan 1 återfinns expeditioner/kontor, konferens och teknikrum. På plan 2
finns patientrum, behandlingsrum, dagrum och exp. Plan 3 består av
expeditioner/kontor, konferens, personalrum.
7.5 Byggnadens flexibilitet
Byggnaden utformas med hög grad av flexibilitet i generalitet
byggnadsutformning, inklusive tekniska installationer. Golvbjälklag är utformade
som fribärande mellan ytterväggar. Detta tillsammans med högre bjälklagshöjd
tillåter verksamheterna att anpassa sina funktioner efter framtida behov och krav
vilket möjliggör många olika användningsområden inom samma byggnadsstruktur
över lång tid.
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7.6 VVS
Byggnaden betjänas av totalt 8 stycken luftbehandlingsaggregat placerade i
teknikutrymmen i plan 1. Aggregaten möjliggör zon-uppdelning av huset med
skilda kanalsystem. Luftbehandlingsaggregaten är dimensionerade för en ev.
framtida påbyggnad av plan 3 med ca 2000 m2.
7.7 Uppvärmning
Fjärrvärme är ansluten till området med ny undercentral i byggnaden.
7.8 Värmedistribution
Vattenburen värme till radiatorer, rumsapparater och ventilationsaggregat.
7.9 Kyla
Fjärrkyla ansluts.
7.10 Solceller
Solceller som producerar el installeras på tak, plan 3.
7.11 Solfångare
Solfångare för varmvattenproduktion kan installeras på plan 3.
7.12 Solskydd
Alla fönster som vetter mor söder, väst eller öst förses med mekaniskt solskydd i
form av utvändiga markiser/persienner.
7.13 Innemiljö
Ett starkt argument för nybyggnad är innemiljö. Genom att från början kunna
styra utformning av rum, miljö och klimat ger detta ett bättre välbefinnande och
får oss att må bättre fysiskt. Potentiell påverkan av skadliga byggmaterial kan
minimeras, värme kan spridas jämnare och dagsljus kan optimeras.
7.14 El
Överfallslarm ska installeras som täcker hela klinikens behov med exakt
positionering i samtliga rum där folk vistas. Belysning styrs (släcks) med
närvaro/rörelsegivare. Lokaler typ förråd, wc mm med automatisk tändning,
korridorer med nivåer (låg vid ej närvaro, hög vid närvaro). Korridorer och
uppehållsytor, entréer, vindfång mm med dagsljusinsläpp ljusregleras.
Belysning i kontor och samtalsrum styrs med manuell styrning samt automatisk
släckning. Grupprum, konferensrum, samtalsrum, matsal m.m. styrs med
ljusreglering/scenarier, manuell styrning samt automatisk släckning.
Två hissar placeras mitt i huset. Kallelsesignal installeras i vårdlokaler.
7.15 Energi
Utredning av solfångare och solceller visar på att det är solceller som
rekommenderas att installeras på tak. Detta ger en minskning av den specifika
energi användningen på ca 3 kWh/m² och år.
7.16 Energiberäkning
Bygganden ska, förutom att klara energikrav enligt BBR 22 även klara krav enligt
Miljöbyggnad. Samtliga energikrav är enligt definition i BBR 22 kapitel 9:12:
Krav på spec. energianvändning enligt BBR 22 är 70 kWh/m2 och år. Krav på
spec. energianvändning enligt Miljöbyggnad Silver är 52,5 kWh/m² och år.
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7.17 Energieffektivisering
En nybyggnad idag utförs energieffektivt enligt miljöbyggnads klassning samt
BELOKs rekommendationer. En energieffektiv byggnad ger lägre
fastighetsdriftkostnader. Även genomgripande ombyggnader utförs enligt
ovanstående riktlinjer, men det är svårt att nå samma låga förbrukning som i en
nybyggnad.

Takplan
Sparad energimängd för tappvattenanvändning kommer att uppgå till 42 000
kWh. Det innebär ett tillskott på 3 kWh/m2 Atemp. Det uppvärmda vattnet från
solfångarna kommer att återanvändas inom huset för bland annat varmvatten.
7.18 Miljöbyggnad
Byggnaden klassificeras i miljöklassningssystemet Miljöbyggnad med betyg Silver.
7.19 Miljöpåverkan
Vid nybyggnad kan energiförbrukningen bli betydligt lägre än vid ombyggnad.
Detta har både med bättre byggnadsdelar/material att göra, men också med en
större frihet och möjlighet att optimera byggnaden ur energisynpunkt. Vidare
förbättras innemiljö och komfort.
7.20 Brand
Byggnaden ska delas in i brandceller med utrymmen i olika verksamhetsklasser
som är avskilda från varandra. Utrymningsvägar är egna brandceller. Varje
avdelning utgör egen brandcell med patientrum som egen brandcell. Trapphus är
egna brandceller. Teknikutrymmen och utrymmen med förhöjd brandrisk är egna
brandceller. Våningsplan utgör generellt egna brandceller. Byggnaden utförs med
total automatisk vattensprinklersystem och med egen sprinklerbassäng.
Utrymmen i verksamhetsklass 5C och 5 D ska förses med utrymningslarm som
kan aktiveras manuellt och med automatiskt brandlarm. Utrymningslarmet
vidarekopplas till personal. System med larmlagring får inte användas i de delar
där brand detekterats där patienter ska utrymma själva till tillfällig flyktplats. För
övriga delar får system för larmlagring användas.
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Totalt beräknas 350 personer befinna sig i hela byggnaden samtidigt.
7.21 Tillgänglighet
Tillgänglighetskrav är inarbetade i planlösningar enligt Boverkets byggregler BBR
22, BFS 2015:3, Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS), arbetsplatsens
utformning samt Handisam. I nästa skede av projekteringen kommer
tillgänglighetskraven att ytterligare inarbetas.
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8 Bilaga ritningar
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Ny folktandvårdsklinik på södra stationsområdet i centrala
Växjö 15RK1404
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1404
Handläggare: Johan Jarl, Kanlsiavd
Datum: 2015-08-26

Regionstyrelsen

Ny folktandvårdsklinik på södra stationsområdet i
centrala Växjö

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag
att en ny folktandvårdsklinik etableras på södra stationsområdet i centrala Växjö.
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna att hyreskontrakt tecknas av fastighetschefen för ny
folktandvårdsklinik på södra stationsområdet i Växjö under förutsättning att beslut
gällande ny tandvårdsklinik vinner laga kraft

Sammanfattning
Under de senaste åren har Folktandvården upplevt ett starkt ökat patienttryck.
Eftersom Växjö även fortsatta förväntas ha en stor befolkningstillväxt, bedöms
detta fortsätta. Under den kommande tioårsperioden prognostiseras en ökning
med 10 000 invånare och nya bostäder planeras bland annat på Vikaholm,
Telestaden, Vallen och Söder. Den nya kliniken på Teleborg förväntas vara ett bra
tillskott för att möta det befintliga patienttrycket, men för den byggnation som
sker centralt i Växjö beräknas nya lokaler även behövas där.
Fördelar med en lokalisering på södra stationsområdet i Växjö är bland annat att
det blir ett område med stor genomströmning av människor samt att det är väldigt
lättillgängligt för människor som kommer med tåg eller buss. En
folktandvårdsklinik mitt i dessa stråk vore en stor tillgång både ur ett
tillgänglighetsperspektiv men också när det gäller att marknadsföra den offentliga
tandvården.
Förslaget enligt plan är att bygga en liten klinik på 280 kvm med 6
behandlingsrum.
Växjöbostäder AB avser att bygga en ny fastighet med lägenheter på södra
stationsområdet i anslutning till nya gångbron (västerbron). På entréplan blir det
lokaler för en folktandvårdklinik på 280 kvm. Hyreskostnaden uppgår till 700 000
kronor/år med en kontraktstid om 15 år och beräknad inflyttning kan ske 2017.
Investeringskostnader för utrustning och inredning beräknas uppgå till 2,5
miljoner kronor.
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Handläggare: Johan Jarl, Kanlsiavd
Datum: 2015-08-26

Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Protokollsutdrag HSN xx§/2015
Kompletterande beslutsunderlag avseende ny folktandvårdsklinik på
södra stationsområdet i Växjö
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Protokollsutdrag
Datum: 2015-09-02

§ 70. Ny folktandvårdsklinik centralt i Växjö, södra station
15RK1404
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta
att ny folktandvårdsklinik etableras centralt i Växjö på södra stationsområdet.
Sammanfattning
De senaste åren har vi inom Folktandvården upplevt ett starkt ökat patienttryck. Växjö
förväntas ha en stor befolkningstillväxt. Prognosen den närmaste 10-årsperioden är en ökning
med ca 10 000 invånare. Det planeras nya bostäder på ett flertal ställen i Växjö; Vikaholm,
Telestaden, Vallen, Söder, mm.
För att möta ett befintligt hårt patienttryck blir kliniken på Teleborg ett bra tillskott, men då vi
kikar på den byggnation som sker centralt i Växjö beräknar vi att det vi behöver mer lokaler
även centralt i Växjö.
Stationsområdet blir ett område med stor genomströmning av människor. Det är väldigt
lättillgängligt för människor som kommer med tåg eller buss. En folktandvårdsklinik mitt i
dessa stråk vore en stor tillgång både ur ett tillgänglighetsperspektiv men också när det gäller
att marknadsföra den offentliga tandvården.
Tanken är att bygga en liten klinik på 280 kvm med 6 behandlingsrum.
Ledamöternas förslag
Britt-Louise Berndtsson (C) yrkade återremiss av ärendet. "Centerpartiet önskar en belysning
av beläggning, bemanning och framtidsplaner för folktandvård i hela Kronoberg i förhållande
till behov.
Centerpartiet önskar även belysning av möjlighet att konkurrensutsätta eventuell ny klinik."
Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M) och Rolf Andersson (FP) yrkade bifall till BrittLouise Berndtssons (C) förslag.
Ordförande Charlotta Svanberg (S) och Michael Sjöö (S) yrkade bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet skall avgöras idag.
Röstning
Ordföranden fann efter omröstning att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att ärendet
skall avgöras idag.
Omröstning begärdes
Den som anser att ärendet skall avgöras idag röstar ja och den som anser att ärendet skall
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Protokollsutdrag
Datum: 2015-09-02

återremitteras röstar nej.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att ärendet skall
avgöras idag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade enligt hälso- och sjukvårdsnämndens
presidieberednings förslag att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
besluta att ny folktandvårdsklinik etableras centralt i Växjö på södra stationsområdet.
Reservation
Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M), Eva Johnsson (KD) och Rolf Andersson
(FP) reserverade sig till förmån för eget förslag.
Yttrande
Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M),
och ordförande Charlotta Svanberg (S) yttrade sig i ärendet.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta
att ny folktandvårdsklinik etableras centralt i Växjö på södra stationsområdet.

Justerad

291

Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1404
Handläggare: Annika Kahlmeter,
Datum: 2015-08-17

Ny folktandvårdsklinik centralt i Växjö, södra station
Folktandvården inom Växjö tätort har behov av utökade lokaler.
De senaste åren har vi inom Folktandvården upplevt ett starkt ökat patienttryck.
Sedan 2009 har vi byggt flera nya kliniker på landsbygden, men också i Växjö
tätort utökat med 5 nya behandlingsrum, såväl på Klostergatan som genom den
nya kliniken Folktandvården Norr. Folktandvården har 2014 behandlat 9000 fler
patienter jämfört med 2009. I Växjö centralort har antalet behandlade patienter
ökat med 5000 sedan 2009 och den utbyggnad av behandlingsrum som gjorts
räcker inte till. Vi har ambitionen att finnas där för patienterna när de behöver
oss, men just nu har vi svårt att räcka till såväl på landsbygden som i tätorten.
Beslut att bygga ny klink på Teleborg fattades i början av året. Denna process är
igång och kliniken väntas stå klar före sommaren 2016.
Växjö förväntas ha en stor befolkningstillväxt. Prognosen den närmaste 10årsperioden är en ökning med ca 10 000 invånare. Det planeras nya bostäder på
ett flertal ställen i Växjö; Vikaholm, Telestaden, Vallen, Söder, mm.
För att möta ett befintligt hårt patienttryck blir kliniken på Teleborg ett bra
tillskott, men då vi kikar på den byggnation som sker centralt i Växjö beräknar vi
att det vi behöver mer lokaler även centralt i Växjö.
På landsbygden har vi tillgång till lokaler, men det är svårt att rekrytera
tandvårdspersonal. Till Växjö kan vi rekrytera tandvårdspersonal, men har brist på
lokaler. Med en utbyggnad i Växjö kan vi förhoppningsvis på ett bra sätt ta emot
de patienter som vill komma till oss, men vi skapar också bättre möjlighet att
stötta och hjälpa klinikerna på landsbygden. En väl utbyggd tandvård i Växjö
gynnar således hela länet.
Stationsområdet blir ett område med stor genomströmning av människor. Det är
väldigt lättillgängligt för människor som kommer med tåg eller buss. En
folktandvårdsklinik mitt i dessa stråk vore en stor tillgång både ur ett
tillgänglighetsperspektiv men också när det gäller att marknadsföra den offentliga
tandvården. Tanken är att det skulle kunna bli en annorlunda klinik med generöst
öppethållande, dropp in tider etc. Detta kräver en placering där det finns en
naturlig genomströmning av människor och detta uppfyller området vid Södra
station.
Tanken är att bygga en liten klinik på 280 kvm med 6 behandlingsrum. En
välfungerande klink av denna storlek, men rätt bemanning och bra patientflöde,
har inga svårigheter att få balans mellan kostnader och patientintäkter och därmed
inte heller några problem att med patientintäkter få täckning för de
personalkostnader, avskrivningskostnader och hyreskostnader som uppstår.

Annika Kahlmeter
Tandvårdsdirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-26
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1404
Handläggare: Annika Kahlmeter,
Datum: 2015-09-07

Kompletterande beslutsunderlag avseende ny
folktandvårdsklinik på södra stationsområdet i Växjö
Under de senaste åren har Folktandvården upplevt ett starkt ökat patienttryck.
Eftersom Växjö bedöms ha en stor befolkningstillväxt de närmaste åren, bedöms
patienttrycket öka ytterligare. Under den kommande tioårsperioden prognostiseras
en ökning med 10 000 invånare och nya bostäder planeras bland annat på
Vikaholm, Telestaden, Vallen och Söder. Den nya kliniken på Teleborg förväntas
vara ett bra tillskott för att möta det befintliga patienttrycket, men för den
byggnation som sker centralt i Växjö beräknas nya lokaler även behövas där.
Idag behandlar de båda Folktandvårdsklinikerna i Växjö ca 40 % av
Folktandvårdens allmäntandvårdspatienter, medan Växjö endast har 26 % av
antalet behandlingsstolar i allmäntandvården. När det gäller antalet tandläkare är
33 % i Växjö stad. Med ett tillskott av 11 behandlingsstolar på Teleborg kommer
Växjö upp i 34% av antalet stolar och med en ytterligare ökning med 6
behandlingsstolar hamnar vi på 38 %. Idag klarar Folktandvården sina
tillgänglighetsmål sämre i Växjö än på landsbygden. Kliniken på Teleborg behövs
akut för att täcka ett befintligt underskott. Med den befolkningsökning som är
förutspådd i Växjö finns behov av ytterligare tillskott. I Växjö har vi idag inte
möjlighet att arbeta effektivt med ett delegerat arbetssätt då rummen inte räcker
till för detta.
Fördelar med en lokalisering på södra stationsområdet i Växjö är bland annat att
det blir ett område med stor genomströmning av människor samt att det är väldigt
lättillgängligt för människor som kommer med tåg eller buss. En
folktandvårdsklinik mitt i dessa stråk vore en stor tillgång både ur ett
tillgänglighetsperspektiv men också när det gäller att marknadsföra den offentliga
tandvården.
Förslaget enligt plan är att bygga en liten klinik på 280 kvm med 6
behandlingsrum. Detta en mycket välplanerad kostnadseffektiv yta. Jämförelse kan
göras med den nya kliniken i Tingsryd som har en yta på 396 kvm med 7
behandlingsrum och en äldre klinik i Moheda som har en yta på 346 kvm med 4
behandlingsrum.
Växjöbostäder AB avser att bygga en ny fastighet med lägenheter på södra
stationsområdet i anslutning till nya gångbron (västerbron). På entréplan blir det
lokaler för en folktandvårdklinik på 280 kvm. Hyreskostnaden uppgår till 700 000
kronor/år med en kontraktstid om 15 år och beräknad inflyttning kan ske 2017.
Investeringskostnader för utrustning och inredning beräknas uppgå till 2,5
miljoner kronor.
Finansiering av såväl hyra som investeringskostnader sker via patientintäkter, vilka
bedöms till totalt 10 miljoner kronor/år.
Annika Kahlmeter
Tandvårdsdirektör
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-09-08
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK582
Handläggare: Styrbjörn Östberg,
Datum: 2015-03-18

Regelverk för medborgares tillgång till sin journal via
nätet
Flera landsting erbjuder idag medborgare direktåtkomst till journalinformation via
Mina vårdkontakter på 1177.se.
Region Kronoberg har i budget för 2015 angett att förberedelsearbeta skall göras
för att kunna erbjuda medborgarna detta 2016.
Det finns ett nationellt fastställt regelverk för hur detta ska ske. Detta regelverk
innehåller några alternativ som är valbara för vårdgivaren.
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till tillämpningsregler för Region
Kronoberg inför driftstart januari 2016. Arbetsgruppen är ej helt enig.
Bakgrund
I juni 2012 överlämnades promemorian Patientens tillgång till sin journal till
Socialdepartementet i syfte att påskynda patientens direktåtkomst till sin egen
journal. Patientmaktsutredningen (2013) redovisar resultat från återkommande
patientenkäter som bland annat visar på informations- och kommunikationsbrister
vid besök i vården och vid utskrivning från sjukhus. Patientmaktsutredningen
anser att direktåtkomst till patientjournalen är en viktig del i den samlade kunskap
som kan stärka patientens inflytande och makt. Sveriges kommuner och landsting
har i en gemensam handlingsplan för åren 2013-2018 (Inera) fastställt en
huvudstrategi för att stärka invånarnas möjligheter att medverka i den egna vården
och engagemanget kring den egna hälsan.
Flera Landsting erbjuder idag medborgare direktåtkomst till journalinformation via
Mina vårdkontakter på 1177.se.
Region Kronoberg har i budget för 2015 angett att förberedelsearbeta skall göras
för att kunna erbjuda medborgarna detta 2016.
Förväntade effektmål
Värde för medborgare:






Möjlighet att förbereda sig, fördjupa sig och därmed bli mer motiverad att
vara delaktig i sin vård
Möjlighet att i efterhand förstå vad som hänt under ett vårdtillfälle
Kompletterar den muntliga information patienten fick vid besök eller på
telefon
Att kunna följa sina provsvar och remiss
Att kunna visa och diskutera med närstående

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-09-10
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK582
Handläggare: Styrbjörn Östberg,
Datum: 2015-03-18



Förtroendeskapande att veta vilken information som finns om mig som
medborgare.

I förlängningen innebär detta projekt att fler informationsmängder kan tillföras
och ger då ytterligare värde som t ex: Ökad integritet, utifrån att patienten själv kan
ta del av vem som har läst i journalen.
Värde för vården:





Samarbetet mellan patient och vårdpersonalen kan stärkas
Kan ge en mer engagerad patient
Patienter kommer bättre förberedda vilket kan ge ett effektivare och bättre
möte
Patienten kan bidra med kvalitetsgranskning av journalen

Risker med att ge medborgare tillgång till sin journal har diskuterats flitigt och
motståndet från de medicinska professionerna har varit relativt stort. Man pekar på
faran av att patienter skall missförstå Informationen, få otrevliga besked utan stöd
och risker för vårdpersonal att identifieras och hotas av missnöjda patienter.
Erfarenheter från Uppsala och andra som infört tjänsten har dock inte i någon
större omfattning besannat dessa farhågor.
Regelverk
Ledningsgruppen för landstinget Kronoberg beslöt hösten 2014 att påbörja ett
införandeprojekt med sikte på breddinförande januari 2016.
Det nationella regelverket regelverk för enskilds direktåtkomst till
journalinformation innehåller vissa val för vårdgivaren.
Medicinsk rådgivare fick uppdraget att tillsammans med fackliga representanter
och verksamhetsföreträdare ta fram ett förslag på hur detta regelverk skall
tillämpas i Region Kronoberg.
Vid driftsstart beräknas finnas tekniska förutsättningar att ge tillgång till följande
informationsmängder.






Vårddokumentation
Diagnos
Vårdkontakt
Klinisk kemi
Remisstatus

Publicering och presentation görs till Journalen via eHälsotjänsten Mina
vårdkontakter.
Tjänsten kan göras tillgänglig även för de privata vårdgivarna i vårdvalet med
samma regelverk om de så önskar. Regionen kan senare ställa detta som krav i
vårdvalsuppdraget.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-09-10
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK582
Handläggare: Styrbjörn Östberg,
Datum: 2015-03-18

Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till
journalinformation
Ineras styrelse har fastställt ett nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till
vårddokumentation via internet.
Samtliga landsting och regioner har haft möjlighet att ge sina synpunkter på
innehållet. Regelverket är uppdelat i en uppsättning grundläggande regler och ett
antal valbara regler. E-tjänsten Journalen stödjer samtliga regler fullt ut. Varje
sjukvårdshuvudman beslutar om hur de vill använda regelverket.
Grundläggande regler
Dessa regler ska uppfyllas hos alla sjukvårdshuvudmän som erbjuder e-tjänster för
direktåtkomst till journalinformation.
Den enskilde ska identifieras genom säker inloggning.
Den enskilde ska få upplysningar om vart man ska vända sig för att få hjälp att
förstå journalinformationen, samt i vilken mån journalinformationen är begränsad
Vuxna personer från 18 år ska ha direktåtkomst till sin egen journalinformation.
Vårdnadshavare ska ha direktåtkomst till sina barns journalinformation till de fyller
13 år.
Vuxna personer ska kunna utse andra vuxna personer till ombud och ge dem
direktåtkomst till journalinformation.
Barn upp till 17 år ska inte ha direktåtkomst till sin egen journalinformation.
Den enskilde ska kunna försegla sin journal och ska därefter inte ha direktåtkomst
till sin journalinformation.
Den enskilde ska ha möjlighet att kontrollera åtkomstlogg och därigenom få
information om vilken vårdpersonal och eventuella ombud som har öppnat
journalen
Valbara regler
Tillämpningen av dessa regler beslutas av sjukvårdshuvudmannen.
Den enskilde ska välja om journalinformation ska vara tillgänglig för direktåtkomst
oavsett om den är signerad/vidimerad eller ej
eller
Journalinformation ska vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst endast om
den är signerad/vidimerad.
Den enskilde ska välja om journalinformation ska vara tillgänglig för direktåtkomst
omedelbart eller med 14 dagars fördröjning
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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297

Sida 3 av 5

Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK582
Handläggare: Styrbjörn Östberg,
Datum: 2015-03-18

eller
Journalinformation ska vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst med 14
dagars fördröjning.
Journalanteckningar som kategoriserats med sökordet Tidiga hypoteser ska inte
vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst
Journalanteckningar som kategoriserats med sökordet Våldsutsatthet i nära
relationer ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst
Journalinformation från vårdenheter där sjukvårdshuvudmannen genom ett
policybeslut bedömt att en manuell menprövning bör göras inför utlämning ska
inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst
Journalinformation från yrkeskategorier där sjukvårdshuvudmannen genom ett
policybeslut bedömt att en manuell menprövning bör göras inför utlämning ska
inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst.
Den enskilde ska ha direkttillgång till all journalinformation som är elektroniskt
tillgänglig
Förslag till regelverk Region Kronoberg
En arbetsgrupp bestående av verksamhetsförerträdare och fackliga företrädare har
under ledning av medicinsk rådgivare arbetat med frågan. Total enighet har inte
uppnåtts.
Läkarförbundet anser att information endast skall vara tillgänglig efter signering
och ytterligare 14 dagar. (se bilaga).
Vårdförbundet vill ha en större tillgänglighet (se bilaga).
Gruppen i övrigt ställer sig bakom nedanstående förslag.
Journalinformation ska vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst endast om
den är signerad/vidimerad (eller mer än 14 dagar).
Den enskilde ska välja om journalinformation ska vara tillgänglig för direktåtkomst
omedelbart eller med 14 dagars fördröjning.
Sökordet Tidiga hypoteser ska inte användas i region Kronoberg.
Journalanteckningar som kategoriserats med sökordet Våldsutsatthet i nära
relationer ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst.
Journalanteckningar från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och
rättspsykiatri ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-09-10
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK582
Handläggare: Styrbjörn Östberg,
Datum: 2015-03-18

Journalanteckningar skall göras tillgängliga från det datum HSN fattar beslut om
regelverket (när tjänsten införs).
Regelverket skall följas upp och omprövas senast efter 1 år.

Bilagor.
Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation
Yttrande från Kronobergs Läns Läkarförening
Synpunkter från Vårdförbundet angående regelverk för journal via nätet.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation
Version 1.1

Sofie Zetterström

Senast ändrad
2014-03-30

Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till
journalinformation
Grundläggande regler
Dessa regler ska uppfyllas hos alla sjukvårdshuvudmän som erbjuder e-tjänster för
direktåtkomst till journalinformation.
1. Den enskilde ska identifieras genom säker inloggning
2. Den enskilde ska få upplysningar om vart man ska vända sig för att få hjälp att
förstå journalinformationen, samt i vilken mån journalinformationen är
begränsad
3. Vuxna personer från 18 år ska ha direktåtkomst till sin egen journalinformation
4. Vårdnadshavare ska ha direktåtkomst till sina barns journalinformation till de
fyller 13 år
5. Vuxna personer ska kunna utse andra vuxna personer till ombud och ge dem
direktåtkomst till journalinformation
6. Barn upp till 17 år ska inte ha direktåtkomst till sin egen journalinformation
7. Den enskilde ska kunna försegla sin journal och ska därefter inte ha direktåtkomst
till sin journalinformation
8. Den enskilde ska ha möjlighet att kontrollera åtkomstlogg och därigenom få
information om vilken vårdpersonal och eventuella ombud som har öppnat
journalen

Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se
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Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation
Version 1.1

Sofie Zetterström

Senast ändrad
2014-03-30

Valbara regler
Tillämpningen av dessa regler beslutas av sjukvårdshuvudmannen.
9. Den enskilde ska välja om journalinformation ska vara tillgänglig för
direktåtkomst oavsett om den är signerad / vidimerad eller ej
eller
Journalinformation ska vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst endast om
den är signerad / vidimerad
10. Den enskilde ska välja om journalinformation ska vara tillgänglig för
direktåtkomst omedelbart eller med 14 dagars fördröjning
eller
Journalinformation ska vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst med 14
dagars fördröjning
11. Journalanteckningar som kategoriserats med sökordet Tidiga hypoteser ska inte
vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst
12. Journalanteckningar som kategoriserats med sökordet Våldsutsatthet i nära
relationer ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst
13. Journalinformation från vårdenheter där sjukvårdshuvudmannen genom ett
policybeslut bedömt att en manuell menprövning bör göras inför utlämning ska
inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst
14. Journalinformation från yrkeskategorier där sjukvårdshuvudmannen genom ett
policybeslut bedömt att en manuell menprövning bör göras inför utlämning ska
inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst
15. Den enskilde ska ha direkttillgång till all journalinformation som är elektroniskt
tillgänglig

Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se
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Senast ändrad
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Tillämpas inte
16. Den enskilde ska kunna ange en avvikande mening som sparas i anslutning till
journalanteckningen

Bilaga:
Förklaringar till Nationellt regelverk för enskilds direktåkomst till journalinformation 1.0

Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
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Yttrande från Kronobergs Läns Läkarförening (KLL) angående förslag till
”Regelverk eJournal för medborgare i Region Kronoberg”

I Region Kronoberg är patientsäkerhet samt vårddokumentation särskilt prioriterade
områden.
För att säkerställa en patientsäker vård är det helt nödvändigt att journalanteckningar,
röntgensvar samt provsvar så snabbt som möjligt signeras o vidimeras.
I samband med detta tar vi oftast beslut om vidare utredning, vård o behandling.
Journalen är för sjukvården ett arbetsverktyg för att underlätta vårt arbete. I nuläget är den
inte alltid anpassad för direktåtkomst för patient.
KLL anser att anteckningar, provsvar, röntgensvar mm skall signeras så snart som det är
möjligt. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att se till att det i vår ofta pressade
arbetssituation finns reell möjlighet att få detta viktiga patientrelaterade arbete utfört i rätt
tid.
KLL anser att det bör föreligga 2 veckors fördröjning from signering till att patientjournalen
blir tillgänglig för patient via eJournal.
Syftet med detta ställningstagande är att vi i sjukvården skall får möjlighet att lämna
personligt besked om utredningsresultat, behandlingsmöjligheter, resultat och prognos.
Det finns gott stöd för att det är viktigt för patientens välbefinnande att känslig
utredningsinformation kan lämnas till patienten vid ett personligt möte eller brev.
Yngre kollegor behöver ofta rådrum för att samråda med annan kollega.
I regelverket föreslås att anteckningar skall bli tillgängliga så fort de signerats. Den praktiska
följden av detta blir att patienterna inte hinner ta del av den personliga informationen via
brev eller personligt möte, innan den blir tillgänglig via eJournal.
KLL föreslår att andra stycket i förslag till regelverk ändras till:
 Journalinformation skall vara tillgänglig för den enskilde med 14 dagars fördröjning
från att informationen signerats.

Växjö

150323

Johan Danielsson
Ordf
Kronobergs läns läkarförening
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Vårdförbundets synpunkter på de valbara reglerna vid införande av
journal på nätet i Region Kronoberg
Vårdförbundet anser att:
• den enskilde ska välja själv om journalinformation ska vara tillgänglig för
direktåtkomst oavsett om den är signerad/vidimerad eller ej. Vid varje
inloggningstillfälle ska val ske.
• den enskilde ska välja om journalinformation ska vara tillgänglig för
direktåtkomst omedelbart eller med 14 dagars fördröjning. Val vid varje
inloggningtillfälle.
• Tidiga hypoteser ska inte finnas som sökord
• Sökordet Våldsutsatthet i nära relationer är ett självklart sökord och ska inte
finnas tillgänglig för den enskilda
• det inte finns någon specifik yrkeskategori som bör undanhållas för den
enskilde
• journalanteckningar från vissa speciella enheter kan undantags om behov
finns
• Den enskilda ska ha direkttillgång till all journalinformation från när journalen
digitaliserades från start av datajournalen, dvs all tillgänglig information.
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Regionstyrelsen

Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som
har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen under 2014

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2014
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen : AB Destination Småland, RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland
AB, Smaland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, ALMI
företagspartner Kronobergs län AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt ITplattform Småland & Öland AB under 2014 har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
att informera regionfullmäktige om regionstyrelsens bedömning och beslut

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b§§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regionfullmäktige fastställde 2015-06-17 ”Riktlinje för regionstyrelsens
uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar”. Regiondirektören ska i
enlighet med riktlinjerna årligen avge ett yttrande till regionstyrelsen där det för
varje enskilt hel- eller delägt av Region Kronoberg framgår om fastställt
kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under föregående år
och om verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
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minst 33, 3%. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen : AB Destination Småland,
RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Smaland Airport AB, AB
Regionteatern Blekinge-Kronoberg, ALMI företagspartner Kronobergs län AB,
Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB under
2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2014 med tillhörande bilagor
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Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under 2014
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b§§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regionfullmäktige fastställde 2015-06-17 reviderad ”Riktlinje för regionstyrelsens
uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar”. Regiondirektören ska i
enlighet med riktlinjerna årligen avge ett yttrande till regionstyrelsen där det för
varje enskilt hel- eller delägt av Region Kronoberg framgår om fastställt
kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under föregående år
och om verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
minst 33, 3%. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2014. Bolaget bedömer att verksamheten under 2014 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet som
har bedrivits under 2014. Bolaget bedömer att verksamheten under 2014 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2014. Bolaget bedömer att verksamheten under 2014 har
bedrivits enligt de förutsättningar som finns i bolagsordningen.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Smaland Airport AB
Smaland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet som
har bedrivits under 2014. Bolaget bedömer att verksamheten under 2014 har
bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i Bolagsordning och
Ägardirektiv.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2014. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2014 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den verksamhet som har bedrivits under 2014. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2014 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2014. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2014 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2014. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2014 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet

Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilagor: Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under 2014
Granskning av RyssbyGymnasiet AB:s verksamhet under 2014
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under 2014
Granskning av Smaland Airport AB:s verksamhet under 2014
Granskning av AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg:s verksamhet
under 2014
Granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län AB:s verksamhet
under 2014
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under
2014
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under
2014
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Regionstyrelsen

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare på uppdrag av Region
Kronoberg

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa ”Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg”.

Sammanfattning
Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över
vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16 §.
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen för att uppföljningen
och kontrollen av privata utförare ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1
januari 2015. Region Kronoberg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för
dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.
Regionfullmäktige ska varje mandatperiod fastställa ett program med mål och
riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet
med KL 3 kap 19 §. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse eller
nämnd.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J-Gustafsson
Planeringsdirektör

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg
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Plan
Process: Planering, ledning
Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30
Giltig t.o.m: 2018-12-31
Identifierare: 23148

Program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare på uppdrag av
Region Kronoberg
1 Inledning
Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över
vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16 §.
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen för att uppföljningen
och kontrollen av privata utförare ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1
januari 2015. Region Kronoberg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för
dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.
Regionfullmäktige ska varje mandatperiod fastställa ett program med mål och
riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet
med KL 3 kap 19 b §. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse
eller nämnd.
Innehållet i programmet i form av t.ex uppföljningskrav och riktlinjer för
allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i
upphandlingar som ligger framåt i tiden.
1.1 Syfte
Syftet med programmet är att förbättra Region Kronobergs uppföljning och
kontroll av privata utförare, öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet
och stimulera till ett strategisk förhållningssätt när privata utförare anlitas.
Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra
kvalitet och uppföljning.
1.2 Programmets giltighet
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
ska fastställas av regionfullmäktige och ska gälla för mandatperioden. Programmet
ska följas upp och revideras inför varje mandatperiod.
1.3 Programmets omfattning och avgränsning
Programmet gäller för den verksamhet som Region Kronoberg upphandlar inom
ramen för sitt verksamhetsområde. Programmet omfattar de verksamheter som
tydligt riktar sig till och rör invånarna.
Programmet omfattar inte uppföljning av den verksamhet som Region Kronoberg
driver i egen regi. Riktlinjer för regionstyrelsens uppsiktsplikt för nämnder och styrelser
följer upp den verksamhet som Region Kronoberg driver i egen regi och för de
bolag och stiftelser där Region Kronoberg är helägare eller delägare.
1.3.1

Privata utförare

Privata utförare definieras i Kommunallagen som en juridisk person eller enskild
individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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utförare är helt privat och utan kommunalt ägande. Kommunala företag
inkluderas inte i detta begrepp. Formellt överlämnas verksamheten oftas efter en
offentlig upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)
eller att valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) införs, samt att
avtal tecknas med privata utförare.

2 Ansvar
2.1 Regionfullmäktiges ansvar
Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret och ska för varje mandatperiod
fastställa ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av
privata utförare. Fullmäktige ger genom styrelser och nämnder i uppdrag genom
reglementen att tillhandahålla verksamheter. Ansvaret för verksamheterna är
reglerade i lagstiftning och av de beslut som fattas av regionfullmäktige.
Regionfullmäktige uppdrar i och med detta program till regionstyrelsen och
nämnderna att med utgångspunkt i detta program ansvara för att säkerställa att
utförare inom styrelsens eller nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten
enligt:
-

gällande lagar, förordningar och föreskrifter
de mål och riktlinjer som regionfullmäktige och nämnd fastställer för respektive verksamhet

2.2 Styrelsens och nämndernas ansvar
Nämnderna och regionstyrelsen är ansvariga inför fullmäktige för att
verksamheterna drivs enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer. Nämnderna
ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt. När verksamheter upphandlas har styrelsen och
nämnderna ansvaret att se till att regler, mål och krav omsätts i
förfrågningsunderlag och avtal, samt beaktas i rutiner för uppföljning och
kontroll. För avtal som är tecknade innan fastställande av detta dokument gäller
uppföljning i enlighet med gällande avtal.
Regionstyrelsen har därutöver ett särskilt ansvar att leda och samordna, samt ha
uppsikt över nämnderna och dess verksamhet i enlighet med KL 6 kap 1 §, vilket
regleras i Riktlinjer för regionstyrelsens uppsiktsplikt för nämnder, bolag, stiftelser
och föreningar.

3 Allmänhetens insyn
Allmänheten ska ha skälig insyn i verksamheterna som utförs av privata utförare
på uppdrag av Region Kronoberg. Region Kronoberg ska tillhandahålla
information och reglera möjligheten till detta i avtalen med privata utförare.
Informationen till allmänheten ska ha en tydlig koppling till avtalet och den
verksamhet som upphandlats.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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3.1 Informationsskyldighet
När enskilda personer kan välja mellan olika utförare ska styrelsen och nämnderna
lämna information om samtliga utförare enligt KL 6 kap 8 a §. Informationen ska
vara saklig, relevant, jämförbar och lätttillgänglig.1
Varje styrelse och nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som
lämnats över till en privat utförare. 2 Detta sker genom att en klausul om
allmänhetens insyn finns med i förfrågningsunderlag och avtal.
Utföraren ska kunna lämna information när Region Kronoberg begär det.
Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget
utförs. Nämnden ska i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas.
Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som
kan lämnas utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller annan
författning. Den information som lämnas till Region Kronoberg ska inte anses
utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för
företagshemligheter.
3.2 Information som tillhandahålls av Region Kronoberg
Information som tillhandahålls av Region Kronoberg är av verksamheten
upprättade granskningar, kontroller, avikelserapportering och uppföljningar i
enlighet med avtal och övriga riktlinjer. Informationen finns tillgänglig hos Region
Kronoberg och, i den mån det är möjligt, på www.1177.se avseende privata
utförare inom hälso och sjukvårdens område.

4 Uppföljning
4.1 Styrning av upphandlad verksamhet
Det är varje nämnds ansvar att säkerställa att all verksamhet bedrivs i enlighet
med angivna mål och riktlinjer. Dessa mål och riktlinjer ska framgå i de
förfrågningsunderlag som utgör underlag för upphandlingen samt i de avtal som
tecknas med den privata utföraren.
4.2 Plan för regionstyrelsens och nämndernas årliga uppföljning
Varje styrelse/nämnd ska med regionfullmäktiges program som grund utarbeta en
årlig plan för uppföljning av privata utförare i samband med fastställande av
internkontrollplanen för nämnden. I internkontrollplanen ska nämnden ange vilka
avtal och verksamheter som ska följas upp och när de ska redovisas. Den årliga
uppföljningen redovisas i samband med att nämnderna och styrelsen redovisar
uppföljning av den interna kontrollen för respektive verksamhet.
Uppföljningen av den upphandlade verksamheten ska genomföras på ett
systematiskt och ändamålsenligt sätt, efter respektive nämnds förutsättningar.
Resultaten av genomförd uppföljning ska dokumenteras och redovisas till

1
2

Motsvarande regel finns sedan tidigare i lagen om valfrihetssystem (LOV).
KL 3 kap. 19 a §

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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förvaltningsledning och beställande styrelse/nämnd, i samband med uppföljning
av styrelsens/nämndens internkontrollplaner eller vid annan angiven tidpunkt när
granskning är genomförd.
4.3 Former för uppföljning
Nedan beskrivs vilka kontrollmoment regionstyrelsen och respektive nämnd
ansvarar för att genomföra. Program för Uppföljning och insyn gäller både privat
och offentlig verksamhet enligt LOV, LOU och LUF.
Regionstyrelsen

Uppföljning

Vårdval Hud (LOV)

Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal.

Vårdval Kronoberg
primärvård (LOV)

Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal.

Upphandlad
verksamhet enligt
LOU och LUF

Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal.

Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Uppföljning

Privata vårdgivare
med upphandlat
vårdavtal

Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal.

Trafiknämnden

Uppföljning

Region- och
stadstrafik (LUF)

Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal.

Serviceresor,
inklusive skolskjuts
(LUF)
Tågtrafik (LUF)
Regionala
utvecklingsnämnden

Uppföljning

Upphandlad
verksamhet enligt
LOU

Kontroll, avvikelserapportering och uppföljning i enlighet med
avtal.

Kulturnämnden

Uppföljning

Upphandlad

Kontroll, avvikelserapportering och uppföljning i enlighet med

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-27
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Giltig fr.o.m: 2015-07-01
Giltig t.o.m: 2017-12-31
Identifierare: 23148
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

verksamhet enligt
LOU

avtal.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-08-27
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Sammanträdesplan för den politiska organisationen 2016
15RK1286

348

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1286
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2015-08-27

Regionstyrelsen

Sammanträdesplan för den politiska organisationen 2016

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan för den politiska organisationen 2016 enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning
Enligt Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige samt för nämnder och beredningar i Region Kronoberg.
Enligt förslaget sammanträder regionfullmäktige sex gånger under 2016: 2 mars,
27 april, 21-22 juni, 28 september, 26 oktober samt 30 november och håller ett
fullmäktigeseminarium den 3 februari.
Förslag till sammanträdesplan har beretts av organisationsutskottet.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Sammanträdesplan 2016

Sida 1 av 1
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Förslag till AU:Region Kronoberg årsplan och sammanträdesdagar 2016
JAN

FEB

Regionfullmäktige (RF)
Regionfullmäktiges

Regionstyrelsens AU
(RSAU)
Regionstyrelsens PU
(RSPU)
Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN)
Regional utvecklingsnämnd
(RUN)

APR

2

27

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

28

26

30

23

13

11

15

13

6

4

1

6

18

22

21,22

DEC

3

seminarium
Regionstyrelsen (RS)

MAR

26

16

22

12

10

7

19

9

15

5

3, 31

16

24

30

12

8

27

16

6

11

15

7

19

23

7

27

16

6

11

15

7

19

23

7

3

7

12

16

1

20

8

12

14

Trafiknämnden (TN)

4

Kulturnämnden (KN)

10

20

17

Patientnämnden (PAN)

11

21

2

29

24

11

21

2

8

9

18

28

17

22

1

12

12

Samverkansnämnd BlekingeKronoberg
Folkhälsoberedningen (FHB)
Forskning- och utvecklings
beredningen (FoUB)
Pensionärsråd

15

9

Fastställs av regionfullmäktige

353

20
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Region Kronoberg
15RK1287

354

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1287
Handläggare: Märit Johansson, HR-avd
Datum: 2015-08-18

Regionstyrelsen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Region Kronoberg

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att fastställa Regionstyrelsens plan för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Region Kronoberg,
med tillhörande bilagor Överenskommelse om fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Region
Kronoberg och Returnering av arbetsmiljöuppgifter i Region Kronoberg

Sammanfattning
Enligt arbetsmiljölagen (AML) är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön
och ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts
för ohälsa eller olycksfall (10§ AFS 2001:1).
Enligt reglementet är regionstyrelsen anställningsmyndighet för samtliga anställda i
Region Kronoberg vilket innebär att styrelsen har det övergripande arbetsgivaroch arbetsmiljöansvaret.
För att kunna uppfylla ansvaret och uppföljningen av arbetsmiljön är det
nödvändigt att arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöuppgifter till regiondirektören
som högste ansvarige tjänsteman i Region Kronoberg. Regiondirektören ansvarar
för den dagliga driften och att verksamheterna organiseras och bedrivs enligt
arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Regiondirektören fördelar i sin tur
arbetsmiljöuppgifter vidare ut i linjeorganisationen och ser till att de som får
uppgifterna har förutsättningar att klara dessa. Syftet med fördelningen är att
arbetsmiljöuppgiften ska utföras på den chefsnivå den blir mest effektiv.
Förslaget tydliggör hur arbetsmiljöuppgifterna fördelas och vilka roller, ansvar och
befogenheter som ges på olika chefsnivåer. Den tydliggör också vilka skyldigheter
samtliga medarbetare har att medverka för att uppnå en bra arbetsmiljö. I förslaget
anges vilka särskilda arbetsmiljöuppgifter som ska gälla för olika chefsbefattningar
och vad som sker, i form av returnering om det saknas tillräckliga befogenheter,
kompetens eller resurser för en specifik arbetsmiljöuppgift.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Katarina Jonasson
Kanslidirektör
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1287
Handläggare: Märit Johansson, HR-avd
Datum: 2015-08-18

Bilaga:

Regionstyrelsens plan för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Region
Kronoberg.
Överenskommelse om fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Region
Kronoberg
Returnering av arbetsmiljöuppgifter i Region Kronoberg
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PLAN FÖR FÖRDELNING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER

Fastställd av regionstyrelsen 2015-09-16

Regionstyrelsens plan för fördelning av
arbetsmiljöuppgifter i Region Kronoberg
Generella krav och förutsättningar

Enligt arbetsmiljölagen (AML) är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och ska vidta alla
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall (10 §
AFS 2001:1). De flesta beslut i en organisation har en arbetsmiljöaspekt och i alla arbeten och
arbetsmoment finns arbetsmiljöaspekter som måste beaktas. Arbetsmiljöarbetet ska därför
genomföras som en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet i samverkan med berörda
medarbetare, skyddsombud och fackliga organisationer.
För att kunna uppfylla ansvaret är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöuppgifter
vidare ut i organisationen. Uppgiftsfördelningen ska utföras på den chefsnivå där det blir mest
effektivt. Fördelningen ska vara skriftlig och undertecknas både av den som fördelar och den som
tar emot uppgiften och ske i samband med tillträdande av chefsbefattning. Fördelningen upphör i
samband med chefsbefattningens avslutande eller om uppgiften skriftligen returneras.
En viktig förutsättning för dem som tilldelats arbetsmiljöuppgifter är att de får ett väldefinierat
uppdrag med befogenheter, kunskap och resurser att driva en bra verksamhet med
tillfredsställande arbetsmiljöverktyg (6 § AFS 2001:1).
Roll och ansvarsfördelning

Regionfullmäktige
Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet och har det övergripande ansvaret för all
verksamhet i Region Kronoberg. Fullmäktige har i enlighet med Kommunallagen 3 kap. 9-10 §§
fastställt arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Regionstyrelsen
Enligt reglementet är regionstyrelsen anställningsmyndighet för samtliga anställda i Region
Kronoberg vilket innebär att styrelsen har det övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
Genom Regionstyrelsens plan för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Region Kronoberg regleras fördelningen
av arbetsmiljöuppgifter vidare i organisationen.
Styrelsen fördelar arbetsmiljöppgifter till regiondirektören men har alltid det yttersta
arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön och uppföljningen av denna. Regionstyrelsens ordförande
äger rätt att för regionstyrelsen underteckna Överenskommelse om fördelning av arbetsmiljöuppgifter från
regionstyrelsen till regiondirektören.
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Styrelsen ska se till att









verksamheten i Region Kronoberg bedrivs effektivt och i enlighet med policy, mål,
program, reglementen och inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
fullmäktiges beslut verkställs
verksamheten bedrivs enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
regiondirektören får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och har befogenheter,
kunskaper och resurser för att driva arbetsmiljöarbetet
regiondirektören äger rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter ut i linjeorganisationen och
att ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna/enheterna och att
tillräckliga befogenheter, kunskaper och resurser följer med
konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid större förändringar
förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att arbetsmiljöinvesteringar tas
upp i det årliga budgetförslaget
det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar på alla nivåer i organisationen.

.
Regiondirektör
Regiondirektören är den högste ansvarige tjänstemannen i Region Kronoberg och arbetar på
uppdrag av regionstyrelsen. Regiondirektören ansvarar för den dagliga driften och att Region
Kronobergs verksamheter organiseras och bedrivs enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.
Regiondirektören fördelar arbetsmiljöuppgifter via förvaltningsdirektörer/ chef
regionservice/stabsdirektörer ut i linjeorganisationen och ser till att de har förutsättningar att
klara de fördelade arbetsmiljöuppgifterna.
Förvaltningsdirektör/chef regionservice/stabsdirektör
Direktörerna och chef regionservice arbetar på uppdrag av regiondirektören. De företräder
arbetsgivaren och har ansvar för arbetsmiljöuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Uppdraget
är att organisera, leda, verkställa samt följa upp arbetsmiljöarbetet. De fördelar
arbetsmiljöuppgifter vidare till chefer i linjeorganisationen och ser till att de som får uppgifterna
har förutsättningar att klara dessa.
Centrumchef/verksamhetschef/avdelningschef/enhetschef
Chefer i linjeorganisationen arbetar på uppdrag av närmast överordnad chef. De företräder
arbetsgivaren och har ansvar för arbetsmiljöuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Uppdraget
är att organisera, leda, verkställa samt följa upp arbetsmiljöarbetet. I de fall chefer har
underställda chefer fördelar de arbetsmiljöuppgifter vidare och ser till att de som får uppgifterna
har förutsättningar att klara dessa.
Medarbetare
Alla medarbetare har skyldighet enligt arbetsmiljölagen att medverka i det dagliga arbetsmiljöoch hälsoarbetet i syfte att nå en bra arbetsmiljö. Det innebär att medarbetaren ska rapportera
brister och risker, föreslå åtgärder och ha synpunkter på resultat och åtgärder. Medarbetaren ska
följa föreskrifter och rutiner genom att använda skyddsanordningar, använda personlig
skyddsutrustning och iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Bilagor
Blankett Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Blankett Returnering av arbetsmiljöuppgift
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ÖVERENSKOMMELSE OM FÖRDELNING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER

Fastställd av regionstyrelsen 2015-09-16

Överenskommelse om fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Region
Kronoberg








Arbetsmiljöuppgifter ska fördelas skriftligt och undertecknas båda av den som fördelar
och den som tar emot uppgiften och ske i samband med tillträdande av chefsbefattning.
Saknas detta, ligger ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna kvar på den högre beslutsnivån i
organisationen.
Uppgiftsfördelningen följer chefsbefattningens uppdrag och upphör i samband med
chefsbefattningens avslutande.
Uppgiftsfördelningen kan inte överlåtas till vikarie. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska
alltid vara skriftlig och undertecknas båda av den som fördelar och den som tar emot
uppgiften.
Det ska i fördelningen framgå vilka arbetsmiljöuppgifter som avses och vilka
befogenheter som ges. Saknas kunskap, resurser och befogenheter har den som tilldelats
en uppgift möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgiften till närmast överordnad chef.
Returneringen ska ske skriftligt och innehålla en beskrivning av uppgiften och orsaken till
att den returnerats. Blanketten ”Returnering av arbetsmiljöuppgift” används.
På alla nivåer gäller att den chef som fördelar arbetsmiljöuppgifter alltid har ett
uppföljningsansvar.

Befogenheter och resurser

Med befogenheter avses rätt att fatta beslut och vidta åtgärder. Med resurser avses ekonomiska
medel, tillgång till kompetenta medarbetare, utrustning och hjälpmedel, ändamålsenliga lokaler
samt resurspersoner, exempelvis företagshälsovården, som vid behov kan ge stöd och råd.
Kompetens

Chef som tar emot arbetsmiljöuppgifter ska ha tillräckliga kunskaper om
 Hur man bedriver ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete samt det regelverk
som har betydelse för arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen.
 Faktorer som främjar en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Chef som tar emot arbetsmiljöuppgifter bör ha genomgått Region Kronobergs grundläggande
arbetsmiljöutbildning, annan likvärdig utbildning eller snarast möjligt erbjudas utbildning.
Samordningsansvar

När två eller flera arbetsgivare samtidigt driver verksamhet på ett arbetsställe, måste de samråda
och gemensamt verka för att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden. Den som låter
utföra byggnads- eller anläggningsarbete är ansvarig för att skyddsåtgärderna samordnas på det
gemensamma arbetsstället. Vanligen är byggherren samordningsansvarig.
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Samordningsansvaret gäller även när ett fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera
verksamheter. Det måste klargöras vilka chefer som har samordningsansvar. På det aktuella
arbetsstället ska anslås vem som är samordningsansvarig för skyddsåtgärder. Övriga arbetsgivares
ansvar för den egna verksamheten kvarstår – trots att de ska följa den samordningsansvariges
anvisningar.
Särskilda arbetsmiljöuppgifter för regiondirektör





Hålla regionstyrelsen underrättad om arbetsmiljösituationen i Region Kronoberg.
Se till att utbildning inom arbetsmiljöområdet bedrivs för chefer, skyddsombud och
personal inom HR.
Träffa överenskommelse avseende företagshälsovård.

Särskilda arbetsmiljöuppgifter för regiondirektör, förvaltningsdirektör,
regionservicedirektör, stabsdirektör
 Övergripande organisera, genomföra och följa upp arbetsmiljöarbetet.
 Bedöma behov av och skapa förutsättningar för utbildning inom arbetsmiljöområdet.
Arbetsmiljöuppgifter för alla chefer

















Utifrån Region Kronobergs övergripande policy driva ett hållbart arbetsliv med en bra
fysisk, psykisk och social arbetsmiljö.
Bedriva arbetsmiljö- och hälsoarbetet i samverkan med medarbetare, skyddsombud och
de fackliga organisationerna.
Hålla sig underrättad om de lagar, författningar, riktlinjer och avtal som rör
arbetsmiljöområdet.
Inkludera arbetsmiljöaspekter i verksamhetens mål och budget.
Skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.
Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Region Kronobergs rutiner och se till att
det följs upp och fungerar.
Se till att rutiner, instruktioner och skyddsföreskrifter för exempelvis brand, säkerhet,
utrustning och kemikalier görs kända och att dessa följs.
Se till att medarbetare informeras om risker i arbetsmiljön och att nyanställda
medarbetare som varit borta en längre tid, vikarier, studerande och praktikanter får
introduktion som inkluderar arbetsmiljö- och hälsoaspekter.
Tydliggöra vem som gör vad vid eventuella akuta krissituationer på arbetsplatsen, att
resurser sätts in för krisbearbetning och att händelsen följs upp.
Ansvara för att det vid större förändringar genomförs riskbedömningar som en del av
planeringsarbetet.
Bevaka sjukfrånvaro och vid behov se till att det finns en på lämpligt sätt organiserad
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.
Genomföra medarbetarsamtal med sina medarbetare.
Omedelbart anmäla allvarlig olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket samt informera
överordnad chef.
Utreda tillbud och arbetsskador tillsammans med skyddsombud.
Åtgärda fortlöpande brister i arbetsmiljön.
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Arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagen fördelas

Ort och datum _______________________________________

_______________________________
Chef som fördelar arbetsmiljöuppgifter

____________________________________
Chef som mottar arbetsmiljöuppgifter

_______________________________
Namnförtydligande

____________________________________
Namnförtydligande

_______________________________
Befattning

____________________________________
Befattning

_______________________________
Ansvarsområde

____________________________________
Ansvarsområde

Denna fördelning skrivs i 2 exemplar varav fördelande chef och mottagande chef behåller var sitt.
Kopia förvaras i personakt på HR-avdelningen.
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RETURNERING AV ARBETSMILJÖUPPGIFT

2015-08-11

Returnering av arbetsmiljöuppgift i Region Kronoberg
Chef som returnerar arbetsmiljöuppgift
______________________________________________________
Returnerad
arbetsuppgift_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Anledning till
returneringen_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ort och datum________________________

Ort och datum______________________

___________________________________
Chef som returnerar arbetsmiljöuppgift

____________________________________
Chef som fördelat arbetsmiljöuppgift och är
mottagare av returnerad arbetsmiljöuppgift

Kopia behålls av den som returnerat arbetsmiljöuppgift.
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Svar på motion – Erbjud anställda i Region Kronoberg
miljöbilar! 15RK633
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Svar på motion
Diarienr: 15RK633
Handläggare: Helen Penttilä, Planeringsavdelningen
Datum: 2015-05-13

Regionstyrelsen

Svar på motion – Erbjud anställda i Region Kronoberg
miljöbilar!

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att utredningen av förutsättningarna för att erbjuda anställda miljöbilar ingår i
Region Kronoberg pågående utredning av förmåner med bruttolöneavdrag.

Sammanfattning
Carina Bengtsson (C) och Sven Sunesson (C) har inkommit med en motion till
regionfullmäktige med yrkande om att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att erbjuda anställda i Region Kronoberg miljöbilar.
Motionärerna föreslår att erbjudandet ska bygga på samma princip som leasing av
hemdatorer som fanns för några år sedan. Om Region Kronoberg leasar miljöbilar
som disponeras av anställda och finansieras genom bruttolöneavdrag, blir det
ekonomiskt fördelaktigt för den anställde och kostnadsneutralt för arbetsgivaren.
Syftet med förslaget är att framstå som en attraktiv arbetsgivare och att ge anställda
en större motivation att välja miljöbilar.
I Region Kronoberg pågår en utredning av vilka förmåner regionen ska erbjuda
anställda med finansiering genom bruttolöneavdrag. Förslaget om att erbjuda
anställda miljöbilar genom löneavdrag kan ingå i denna utredning.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Motion om att erbjuda miljöbilar till anställda i Region Kronberg

Sida 1 av 1
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Svar på motion – Angående en förkortning av väntetider
samt en sammanslagning mellan Vuxenpsykiatri och
habilitering/utredningsenhet. Rätt flyt i rätt tid! 15RK773
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Svar på motion
Diarienr: 15RK773
Handläggare: Magnus Frithiof,
Datum: 2015-08-17

Regionstyrelsen

Svar på motion – Angående en förkortning av väntetider
samt en sammanslagning mellan Vuxenpsykiatri och
habilitering/utredningsenhet. Rätt flyt i rätt tid!

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad

Sammanfattning
John Hed (SD) har i en motion yrkat att regionfulllmäktige ska uppdra åt
tjänstemännen att utreda den faktiska väntetiden för patienter på
habilitering/utredningsenheten samt hur mycket kortare väntetiderna kan bli om
de båda avdelningarna slås ihop samt återrapportera resultatet till fullmäktige.
Motionären yrkar även att fullmäktige ska uppdra till tjänstemännen att komma
med förslag på, inom vilken tidsram en flytt av habiliterings-/ och
utredningsenheten till ordinarie vuxenpsyk skulle kunna bli en verklighet samt
vilka eventuella praktiska hinder som föreligger inför en flytt och att tillsammans
och i dialog med personal på vuxenpsyk utreda vad som behöver göras i termer av
vilka investeringar och förbättringar man bör prioritera inom budgetramen under
aktuell period.
Bakgrund
Förekomsten av autismspektrumtillstånd (AST) i befolkningen beräknas vara cirka
1 % och när det gäller Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 3-10%
hos barn och 3-4% hos den vuxna befolkningen. ”AST ger symtom tidigt i livet.
Det är vanligt att personer med AST samtidigt har andra avvikelser i utvecklingen
som mental retardation (utvecklingsstörning), språkstörning, specifika
inlärningssvårigheter, ADHD och Tourettes syndrom. För många personer med
AST finns också samsjuklighet med depressionstillstånd och ångestproblematik.
Hos en del personer med ADHD förekommer samtidigt någon form av
personlighetsstörning och/eller andra psykiska störningar, framfor allt ångest- och
depressionstillstånd. Ibland förekommer även psykotiska genombrott. Missbruk av
alkohol och droger samt kriminalitet är en komplicerande problematik hos en del
personer med ADHD.” (SBU 2013)
Fram till 2007 utreddes patienter med frågeställning ADHD inom
Vuxenpsykiatrin och vid misstanke om AST och/eller utvecklingsstörning inom
Vuxenhabiliteringen.
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2007 startades en gemensam utredningsenhet för Landstinget Kronoberg med
placering på Solvändan inom Habiliteringens ansvarsområde. Fram till 2012 ökade
antalet personer med behov av utredning stadigt. Som mest drygt 500 remisser på
ett år med ökade väntetider som följd. Patienter kunde få vänta mer än två år.
Under de här åren genomfördes utredningar till viss del även inom
vuxenpsykiatrin och vuxenhabiliteringen.
Sedan 2011 har Vuxenpsykiatrin ett uppdrag att utreda misstanke om
neuropsykiatriska tillstånd i kombination med allvarlig psykisk sjukdom.
Uppdraget genomfördes utan resurstillskott. Efterfrågan på utredning har därefter
ökat inom vuxenpsykiatrin eftersom det finns en samsjuklighet med andra
psykiatriska tillstånd.
Sedan 2013 finns en riktlinje som är framtagen av medarbetare inom
primärvården, vuxenpsykiatrin och habiliteringen. Riktlinjen är godkänd i
medicinska kommittén. Syftet med riktlinjen är att personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska erbjudas diagnosutredning och
insatser i rimlig tid. I samband med implementeringen av riktlinjen startades bl. a
ett samverkansforum för de tre verksamhetsområdena. Syftet är att undvika att
organisatoriska mellanrum uppstår, eller att remiss skickas runt. Detta har
inneburit förbättringar avseende tillgängligheten. I SBU-rapporterna lyfter man
även fram vikten av samarbete mellan olika huvudmän. Nya samarbetsformer
behöver utvecklas och det pågår en dialog och arbete inom ramen för det s.k.
PRIO-arbetet (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa) i vårt län.
Prioritering av investeringar och förbättringar hanteras inom ramen för det
pågående budgetarbetet 2016 med flerårsplan 2017-2018 samt inom
generalplansarbetet.
Processen och väntetider inom utredningsenheten, habiliteringen och
inom vuxenpsykiatrin.
För dem som har ett bedömt behov av utredning sker en prioritering.
Väntetiderna har minskat och varierar beroende på livsomständigheter och behov
av andra insatser innan utredning. 2015-06-30 var medelväntetiden 11 månader
inom habiliteringen. Väntetiderna varierar över tid, men ser i stort sett lika ut
inom habiliteringen och vuxenpsykiatrin. Den som väntat längst har väntat 1 år
och 8 månader respektive 1 år och 4 månader. Inom båda verksamheterna kan
prioriterade patienter få en utredning direkt.
Bristen på psykiater i Region Kronoberg, kommer att vara en fortsatt utmaning de
närmaste åren, vilket påverkar väntetider till utredning och behandling. Däremot
kan vi förvänta oss en ljusning avseende tillgången på psykologer i och med att nya
psykologer kommer att utexamineras från Linnéuniversitetet från och med
sommaren 2016.
Lokalisering och organisering av utredningsenhet
Den beslutade inriktningen är att såväl habiliteringen som vuxenpsykiatrin
kommer att finnas lokalmässigt på Sigfridsområdet. Projektering pågår för nya
lokaler.
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Enligt de SBU-rapporter om ADHD respektive AST (2013), saknas tillräckligt
vetenskapligt stöd för att kunna bedöma hur vården bäst organiseras. När det
gäller AST, så skriver man: ”diagnostiken sker bäst i en miljö där utredning, behandling och
uppföljning sker i ett nära samarbete. Det finns därför anledning för huvudmännen att överväga
det kloka i att dessa verksamheter är separata, vilket förekommer i en del fall.”
I Region Kronoberg sker diagnostik, behandling och uppföljning av AST för
vuxna inom habiliteringen. Personer med ADHD har inte den tydliga
tillhörigheten, utan kan efter utredning vara aktuella för insatser pga. sin
funktionsnedsättning inom primärvård, vuxenpsykiatri eller habilitering utöver
andra sjukvårdande insatser.
Inom ramen för Region Kronobergs process- och kapacitetsarbete fortsätter
arbetet med att utveckla processerna för att säkerställa att personer med
neuropsykiatriska tillstånd får bästa tillgängliga vård.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion Angående en förkortning av väntetider samt en
sammanslagning mellan Vuxenpsykiatri &
habilitering/utredningsenhet. Rätt flyt i rätt tid!
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1379
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2015-08-26

Regionstyrelsen

Skrivelse – Region Kronoberg behöver ta tag i frågan om
höghastighetsbanan

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till svar på skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland
Gustbé (M)

Sammanfattning
Susanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i skrivelse till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S) föreslagit att Region Kronoberg snarast tar fram en
konsekvensanalys av olika höghastighetsalternativ avseende dels egen trafik och
dels regionen utveckling.
Trafikverket har fått det statliga uppdraget att ta fram fördjupat underlag avseende
nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö. I egenskap av Regional
Kollektivtrafikmyndighet och ansvarig länsplaneupprättare samarbetar Region
Kronoberg aktivt med Trafikverket och övriga intressenter.
Region Kronoberg träffade kommunerna i länet vid kommunalt forum den 27
mars 2015. Kommunerna och Region Kronoberg överenskom då att Region
Kronoberg kan stödja kommunerna i framtagande av underlag eftersom tillgången
till information varierar. I ett senare skede kan Region Kronoberg ha en samlande
funktion, bland annat för att lyfta fram den regionala nyttan av banan oavsett
sträckning och genom att lyfta frågor om exempelvis finansiering gentemot staten.
Mot bakgrund av det överenskomna förhållningssättet har inte Region Kronoberg
för avsikt att göra en parallell utredning med Trafikverket, avseende den
samhällsekonomiska nyttan för de olika alternativa sträckorna var och en för sig.
Ärendet kommer med anledning av skrivelsen ånyo lyftas vid nästa kommunala
forum med samtliga kommunstyrelsepresidier för att efterhöra om kommunerna i
Kronobergs län har ändrat sin ståndpunkt i frågan.
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Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J-Gustafsson
Planeringsdirektör

Skrivelse – Region Kronoberg behöver ta tag i frågan om
höghastighetsbanan
Svar på skrivelse
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Diarienr: 15RK1379
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Datum: 2015-09-09

Susanne Frank (M)
Roland Gustbée (M)

Svar på skrivelse – ”Region Kronoberg behöver ta tag i
frågan om Höghastighetsbanan”
Inledning
Susanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i skrivelse till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S) föreslagit att Region Kronoberg snarast tar fram en
konsekvensanalys av olika höghastighetsalternativ avseende dels egen trafik och
dels regionen utveckling.
Trafikverkets roll
Trafikverket har fått det statliga uppdraget att ta fram fördjupat underlag avseende
nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö. I beställningen framgår att
för att regeringen ska kunna ta ställning till fortsatt utbyggnad av det nya
stambanesystemet i sin helhet behövs ett fördjupat beslutsunderlag. Följande
frågor ska särskilt belysas:
-

-

Fysiska förutsättningar för genomförande Stockholm-Göteborg samt
Jönköping-Malmö
Uppdaterade kostnadskalkyler
Samhällsekonomiska kalkyler och bedömningar för de återstående
sträckorna var för sig, samt för ett färdigt stambanesystem mellan
Stockholm-Göteborg/Malmö i sin helhet
Alternativ för hur och när investeringarna kan finansieras och genomföras
Konsekvenser för de offentliga finanserna.

Näringsdepartementet har önskat få ett fördjupat underlag från Trafikverket samt
precisering av vilka frågor som särskilt behöver utredas vidare för att ett beslut ska
kunna fattas om den fortsatta processen.
Region Kronobergs roll
I egenskap av Regional Kollektivtrafikmyndighet och ansvarig länsplaneupprättare
samarbetar Region Kronoberg aktivt med Trafikverket avseende underlag. Inom
ramen för arbetet har Trafikverket startat flera åtgärdsvalsstudier som
medfinansieras av samtliga intressenter, bland annat Region Kronoberg.
Enligt Trafikverkets tidplan kommer delar av informationsunderlaget presenteras
för intressenterna och därefter kommer fördjupade studier inledas.
Region Kronoberg kommer då i egenskap av upprättare av den regionala
Länstransportplanen att redovisa vad det innebär för den regionala
kollektivtrafiken i form av resurser och statlig finansiering. Utifrån Trafikverkets
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samlade underlag sker därefter förhandlingar mellan de av regeringen utsedda
Sverigeförhandlarna och Trafikverket.
Överenskommelse vid Kommunalt forum
Region Kronoberg träffade kommunerna i länet vid kommunalt forum den 27
mars 2015. Kommunerna och Region Kronoberg överenskom då att Region
Kronoberg kan stödja kommunerna i framtagande av underlag eftersom tillgången
till information varierar. Detta arbete pågår i nära samarbete med såväl kommuner
som Trafikverket. Vidare konstaterades att i ett senare skede kan Region
Kronoberg ha en samlande funktion, bland annat för att lyfta fram den regionala
nyttan av banan oavsett sträckning och genom att lyfta frågor om exempelvis
finansiering gentemot staten.
Mot bakgrund av det överenskomna förhållningssättet har inte Region Kronoberg
för avsikt att göra en parallell utredning med Trafikverket, avseende den
samhällsekonomiska nyttan för de olika alternativa sträckorna var och en för sig.
Region Kronoberg samarbetar med samtliga intressenter i ärendet och
Trafikverket sammanställer underlaget.
Ärendet kommer med anledning av skrivelsen ånyo lyftas vid nästa kommunala
forum med samtliga kommunstyrelsepresidier för att efterhöra om kommunerna i
Kronobergs län har ändrat sin ståndpunkt i frågan.

Med vänlig hälsning

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1208
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2015-08-26

Regionstyrelsen

Skrivelse angående Folktandvården i Ryd (Rydkampen)

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till svar på skrivelse från Dan Fjällström, Rydkampen

Sammanfattning
Dan Fjällström, föreningen Rydkampen, har i skrivelse den 25 juni 2015 lämnat
synpunkter på tillgänglighet, bemanning och lokalisering när det gäller
Folktandvården i Ryd.
Region Kronoberg arbetar för en välfungerande och jämlik tandvård i hela länet.
Det har under de senaste 15 åren varit tandläkarbrist och särskilt svårt har det varit
att rekrytera tandläkare till småklinker på landsbygden. I Tingsryds kommun har
tandläkartillgången varierat över tid och för att i mesta möjliga mån tillgodose hela
kommunens tandvårdsbehov har större delen av verksamheten i Tingsryds
kommun koncentrerats till den nya kliniken i Tingsryd. Kliniken i Ryd har dock
öppet 2 dagar/vecka och det finns inga planer på nedläggning av folktandvården i
Ryd.
Eftersom lokalerna i Ryd är för stora och har höga elkostnader har Region
Kronoberg sagt upp befintligt hyreskontrakt för omförhandling. Folktandvården
behöver endast 30 % av befintlig yta. För övrigt bedöms lokalerna fullt dugliga för
ändamålet.
Det är generellt sett ett hårt patienttryck i länet och väntetiden för att få en
undersökning kan vara väsentligt längre än 1,5 år på många håll i länet.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skrivelse – Folktandvården i Ryd (Rydkampen)
Svar på skrivelse
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Dan Fjällström
Rydkampen
info@rydkampen.se

Svar på skrivelse – Folktandvården i Ryd
Region Kronoberg har mottagit er skrivelse angående folktandvården i Ryd.
Region Kronoberg arbetar för en välfungerande och jämlik tandvård i hela länet.
Det har under de senaste 15 åren varit tandläkarbrist och särskilt svårt har det varit
att rekrytera tandläkare till små klinker på landsbygden.
I Tingsryds kommun har tandläkartillgången varierat över tid och för att i mesta
möjliga mån tillgodose hela kommunens tandvårdsbehov har större delen av
verksamheten i Tingsryds kommun koncentrerats till den nya kliniken i Tingsryd.
De resurser som vi har måste vi fördela så det blir så bra som möjligt för alla
invånare i kommunen. Vi har dock lyckats hålla öppet i Ryd 2 dagar/vecka och det
räknar vi med att under överskådlig tid kunna fortsätta med. Det finns inga planer
på nedläggning av folktandvården i Ryd.
Kliniken i Ryd har alldeles för stor yta och också höga elkostnader. Region
Kronoberg har därför sagt upp befintligt hyreskontrakt för omförhandling. Vi
behöver endast cirka 30 % av befintlig yta för folktandvårdens verksamhet. För
övrigt är lokalerna fullt dugliga att arbeta i.
Det är generellt sett ett hårt patienttryck i länet och tyvärr kan väntetiden för att få
en undersökning vara väsentligt längre än 1,5 år på många håll i länet

Med vänlig hälsning

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Diarienr: 15RK917
Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2014-11-17

Regionstyrelsen

Remissyttrande - ny Säkerhetsskyddslag SOU 2015:25

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
justitiedepartementet.

Sammanfattning
På uppdrag av regeringen har förslag till ny säkerhetsskyddslag tagits fram som ska
svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet. Region Kronoberg anser att
dessa krav till stor del är tydliga och konkreta med följande undantag:
-

Behov finns att tydliggöra hur hälso-och sjukvården ska tillämpa
säkerhetsskyddslagen. Idag är detta svårt att bedöma hur den ska tillämpas
och i den nya lagen är detta fortfarande otydligt.

-

Viktigt att precisera vad som ska vara skyddsklassad verksamhet.

-

Tillsyn och stöd för säkerhetsskyddet stannar kvar hos säkerhetspolisen och
flyttas inte över till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En viktig
aspekt är att säkerhetspolisen finns i geografisk närhet på regional nivå. De
har också tillgång till regionala hotbilder som är mycket viktiga i det vardagliga
arbetet men också då det gäller hot om eller allvarliga händelser. Hotbilderna
ligger till grund för vilka åtgärder som ska vidtas i respektive organisation.

-

Stannar ansvaret för säkerhetsskyddet kvar hos säkerhetspolisens måste stöd i
form av utbildning förbättras och utökas så att det blir en kontinuitet.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J-Gustafsson
Planringsdirektör

Remissyttrande ny Säkerhetsskyddslag SOU 2015:25
Remiss ny Säkerhetsskyddslag SOUn2015:25
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Diarienr: 15RK917
Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2015-08-27

Regeringskansliet, Justitiedepartementet
Ju.l4@regeringskansliet.se

Remissyttrande – En ny Säkerhetsskyddslag SOU 2015

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Justitiedepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Förslagen i remissen som ska svara mot det förändrade säkerhetsskyddet i
jämförelse med nuvarande säkerhetsskyddslag är till stor del tydliga och konkreta.
Dock har Region Kronoberg följande synpunkter att ange mot remissförslaget.
Synpunkter
Inom vilka samhällssektorer finns särskilda skyddsvärda funktioner?
Region Kronoberg anser att det finns behov av att tydliggöra hur hälso-och
sjukvården ska tillämpa den nya säkerhetsskyddslagen. Vi anser att det är svårt att
bedöma tillämpningen av den nu gällande lagen och i förslag till den nya lagen är
detta fortfarande otydligt.
Ett tydligare verksamhetsansvar
Region Kronoberg anser att det är viktigt att precisera i lagförslaget vad som ska
utgöra skyddsklassad verksamhet.
Ansvariga myndigheter och deras roll
Region Kronoberg anser att tillsyn och stöd för säkerhetsskyddet stannar kvar hos
säkerhetspolisen och inte flyttas över till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. En viktig aspekt är att säkerhetspolisen finns i geografisk närhet på
regional nivå. De har också tillgång till regionala hotbilder som är mycket viktiga i
det vardagliga arbetet men också då det gäller hot om eller vid allvarliga händelser.
Hotbilderna ligger till grund för vilka åtgärder som ska vidtas i respektive
organisation.
Stannar ansvaret för säkerhetsskyddet kvar hos säkerhetspolisens måste stöd i
form av utbildning förbättras och utökas så att det blir en kontinuitet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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En ny säkerhetsskyddslag

Betänkande av
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Stockholm 2015

SOU 2015:25
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Till statsrådet Anders Ygeman

Regeringen beslutade den 8 december 2011 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att göra en översyn av säkerhetsskyddslagstiftningen för att bättre anpassa den till det som krävs för att
skydda verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet och till de
krav det internationella samarbetet ställer.
F.d. justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen
Sten Heckscher förordnades att fr.o.m. den 8 december 2011 vara
särskild utredare.
Förordnad sakkunnig har under hela utredningstiden varit f.d.
generaldirektören Nils Gunnar Billinger.
Förordnade experter under hela eller delar av utredningstiden har
varit chefsjuristen Bertil Persson (Affärsverket svenska kraftnät),
rättssakkunniga Mats Rundström (Finansdepartementet), chefsjuristen Anders Sjöborg (Försvarets materielverk), numera justitiesekreteraren Chris Stattin Larsson, rättssakkunniga Evelina Säfwe,
rättssakkunniga Izla Staifo och numera ämnesrådet Göran Olsson
(Försvarsdepartementet), översten Roger Nordh (Försvarsmakten),
numera departementsrådet John Ahlberk, rättssakkunniga Stefan
Jansson och kanslirådet Ida Wettervik (Justitiedepartementet),
chefsjuristen Key Hedström (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap), juristen Ulrica Clerton (Polismyndigheten), juristen
Britt-Marie Jönson (Post- och telestyrelsen), kanslichefen Eva
Melander Tell, numera justitiesekreteraren Emily Alfvén Nickson,
numera rådmannen Patrik Skogh och enhetschefen Ulrika Söderqvist
(Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden), numera biträdande
säkerhetspolischefen Johan Sjöö och numera sektionschefen Annette
Norman (Säkerhetspolisen), juristen Thomas Wallander (Totalförsvarets forskningsinstitut), f.d. enhetschefen Göran Berg och
numera säkerhetsskyddschefen Jens Johanson (Transportstyrelsen) och
f.d. departementsrådet Berndt Fredriksson (Utrikesdepartementet).
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Som sekreterare anställdes den 23 januari 2012 hovrättsassessorn Karin Erlandsson, den 14 maj 2012 numera kanslichefen
Helene Lövung och den 1 september 2013 avdelningsdirektören
Martin Waern. Helene Lövung entledigades den 1 januari 2014.
Numera ämnessakkunniga Lotta Skarp har varit anställd som
biträdande sekreterare mellan den 1 april 2012 och den 31 mars
2013.
Förordnandetider för experterna framgår av en förteckning som
bifogas.
Tilläggsdirektiv beslutades av regeringen den 6 februari 2014
och den 11 september 2014 varigenom utredningstiden förlängdes.
Utredningens uppdrag är genom detta betänkande slutfört.
Sten Heckscher är ensam utredningsman och svarar ensam för
innehållet i betänkandet. Experterna har deltagit i arbetet i sådan
utsträckning att det trots detta är befogat att använda vi-form i
betänkandet. Skilda uppfattningar i enskildheter och beträffande
formuleringar kan förekomma utan att detta har behövt komma till
uttryck i något särskilt yttrande.
Stockholm i mars 2015
Sten Heckscher

/Karin Erlandsson
Martin Waern
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Förslag
Vi föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Även den
nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara
mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl.a. avseende
utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell
samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att
säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i
enskild regi.
En bredare ansats för lagen innebär bl.a. att tillgänglighets- och
riktighetsaspekterna av information och it-system lyfts fram. På
detta sätt vidgas tillämpningsområdet till att ge ett skydd för
informationstillgångar i samhällsviktig verksamhet som inte
behöver ett skydd från ett konfidentialitetsperspektiv.
Den nya lagen ska medge ett nyanserat säkerhetsskydd som bygger
på fyra informationssäkerhetsklasser av internationell modell.
Informationssäkerhetsklasserna påverkar utformningen av säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Säkerhetsskyddsanalysen får en central roll och ska leda till
slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas. Vad
verksamhetsansvaret innebär i fråga om säkerhetsskydd förtydligas.
Lagen ska på ett tydligare sätt än i dag ge stöd för internationella
säkerhetsskyddsåtaganden och internationell samverkan, bl.a.
genom möjligheten att utfärda säkerhetsintyg för personer och
leverantörer.
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Uppdraget
Ett huvudsyfte med uppdraget är att modernisera regleringen och
att bättre anpassa den till det som krävs för att skydda verksamhet
som har betydelse för Sveriges säkerhet och till de krav det internationella samarbetet ställer.

Bakgrund
Den gällande regleringen
Säkerhetsskydd ska i den omfattning som behövs finnas vid verksamhet hos staten, kommunerna och landstingen, hos juridiska
personer som staten, kommunerna eller landstingen utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande över samt hos enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver
skyddas mot terrorism. Säkerhetsskyddet ska förebygga att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet), att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till sådana uppgifter eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet
bedrivs (tillträdesbegränsning) samt att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse
för rikets säkerhet (säkerhetsprövning). Säkerhetsskyddet ska även
i övrigt förebygga terrorism.
Säkerhetsskyddslagen innehåller också bestämmelser om skyldighet att i vissa fall teckna säkerhetsskyddsavtal vid anlitande av
leverantörer samt om utbildning, kontroll och tillsyn. Närmare
bestämmelser om säkerhetsskydd finns i den till lagen hörande
säkerhetsskyddsförordningen.
Närliggande reglering
Av betydelse för säkerhetsskyddet är bl.a. reglering avseende luftfartsskydd, hamnskydd och sjöfartsskydd, reglering om kärnteknisk
verksamhet och strålskydd, skydd för landskapsinformation och
reglering avseende samhällsskydd och beredskap. Vidare finns ett nära
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samband mellan säkerhetsskyddslagstiftningen och reglerna om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
Folkrättsliga förpliktelser avseende säkerhetsskydd
Sveriges internationella säkerhetsskyddsåtaganden har ökat markant, bl.a. när det gäller generella säkerhetsskyddsöverenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer.
Syftet med en generell säkerhetsskyddsöverenskommelse är att
två eller flera länder (eller mellanfolkliga organisationer) på ett
säkert sätt ska kunna utbyta uppgifter som berör nationell säkerhet.
Av internationella åtaganden följer att det ska finnas ett utpekat
organ som har ett nationellt ansvar för säkerhetsskyddsfrågor och
som är kontaktorganisation i internationella säkerhetsskyddsärenden.
Myndigheter med uppgifter enligt säkerhetsskyddslagstiftningen
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för
säkerhetsskyddet, bl.a. genom att myndigheterna har det huvudsakliga ansvaret för tillsyn och tillämpningsföreskrifter. Därutöver
har bl.a. Affärsverket svenska kraftnät, Post- och telestyrelsen och
Transportstyrelsen fått ansvar för att i fråga om vissa enskilda verksamheter besluta om placering i säkerhetsklass och registerkontroll
samt kontrollera säkerhetsskyddet.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden prövar om uppgifter
som kommer fram vid registerkontroll ska lämnas ut för
säkerhetsprövning.
Försvarets materielverk får under vissa omständigheter ingå
avtal om säkerhetsskydd med företag, om det behövs för att
företaget ska kunna delta i internationella uppdrag.
Internationell utblick
Vi har studerat regelverken i Danmark, Finland, Nederländerna,
Norge och Tjeckien.
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Hot och förändringsfaktorer
Begreppet rikets säkerhet har kommit att förknippas med framför
allt militära förhållanden. Samtidigt har utvecklingen gått mot att
andra för samhället viktiga verksamheter fått en allt större betydelse från säkerhetsskyddssynpunkt. Främmande staters underrättelseverksamhet har breddats mot forskning och utveckling
inom civila områden samt mot politiska frågor och information
som rör samhällsviktiga system. Elektroniska angrepp betraktas
som ett av de allvarligare hoten. Samtidigt kvarstår underrättelsehotet mot militära förhållanden och mot information av betydelse
för försvaret av Sverige. Den ökade koncentrationen till ett fåtal
företag som tillhandahåller tjänster till myndigheter särskilt på itområdet och som därmed får tillgång till stora mängder information kan medföra en ökad sårbarhet.

Våra överväganden
Utgångspunkter för en reformerad säkerhetsskyddslagstiftning
En reformerad säkerhetsskyddslagstiftning bör i vissa delar bygga
på tidigare reglering. Vi anser att syftet med lagstiftningen ska vara
att säkerställa ett tillräckligt skydd för det som är mest skyddsvärt
för nationen, att den ska vara verksamhetsorienterad, att den ska ge
ett förebyggande skydd mot i huvudsak antagonistiska hot, att den
ska omfatta samverkande säkerhetsskyddsåtgärder för information,
personer och verksamhet, samt att den nuvarande organisatoriska
indelningen avseende bl.a. verkställighetsföreskrifter och tillsyn
bör finnas kvar.
Säkerhetsskyddslagen behöver dock utvecklas när det gäller
Sveriges internationella åtaganden på säkerhetsskyddsområdet och
informationssäkerhetsperspektiven tillgänglighet och riktighet.
Vidare behöver lagen förtydligas avseende att den ska tillämpas i
såväl allmän som enskild verksamhet. Det innebär att våra överväganden inriktas på att klargöra lagens skyddsintressen och dess
tillämpningsområde. Sammantaget medför det behov av en justerad
beskrivning av lagens syfte och av en delvis förändrad systematik.
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Lagens syfte
Den nuvarande lagen är uppbyggd utifrån begreppen rikets säkerhet och skydd mot terrorism. Vi har sett behov av att ompröva
också den delen av lagstiftningen. En utgångspunkt har varit att
skydd mot terrorism, som snarare hör till frågan mot vad behövs
ett skydd, inte bör ingå i en beskrivning av vad som ska skyddas.
Rikets säkerhet är en för säkerhetsskyddet lämplig avgränsning.
Vi delar den uppfattning om innebörden av begreppet som regeringen gett uttryck för vid översynen av spioneribestämmelsen,
nämligen att skyddsvärda verksamheter kan finnas inom fler
samhällsområden än tidigare.
Vi delar också uppfattningen att Sveriges säkerhet är en lämpligare benämning. Vi har övervägt om tillämpningsområdet kan
göras tydligare genom någon form av komplettande skrivning, t.ex.
en exemplifiering av olika slag av civila och militära verksamheter
eller genom en hänvisning till övriga vitala säkerhetsintressen.
Sådana lösningar kan dock riskera att få en motsatt effekt än den
avsedda. Vi har därför stannat vid att det skyddsvärda området ska
beskrivas som verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet.
Sverige har ingått överenskommelser om säkerhetsskydd med
andra stater och mellanfolkliga organisationer. Det är därför viktigt
med en större tydlighet om de krav på säkerhetsskydd som sådana
åtaganden innebär. Vi föreslår därför att säkerhetsskyddslagens
tillämpningsområde ska omfatta även verksamhet som avses i ett
för Sverige förpliktande åtagande om säkerhetsskydd (internationellt säkerhetsskyddsåtagande).
Som en samlande benämning för dessa huvudkomponenter i
säkerhetsskyddslagen föreslår vi säkerhetskänslig verksamhet. Innebörden av detta för lagen centrala begrepp är således verksamhet av
betydelse för Sveriges säkerhet samt verksamhet som omfattas av ett
internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
I fråga om vad lagen ska skydda mot har vi gjort bedömningen
att det är bra med en fortsatt tydlighet om att säkerhetsskydd
främst handlar om skydd mot antagonistiska hot bl.a. spioneri,
sabotage och terroristbrott.
Det skydd som avser annat obehörigt röjande, ändrande,
otillgängliggörande eller förstörande av uppgifter som är säkerhetskänsliga bör även i fortsättningen komma till uttryck i
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bestämmelsen om vad säkerhetsskyddslagen ska skydda mot. Vi
föreslår att det skyddet ska omfatta också uppgifter som ska skyddas enligt internationella säkerhetsskyddsåtaganden.
Säkerhetskänslig verksamhet – två huvudsakliga inriktningar
I dag utgår säkerhetsskyddslagen från att behov av säkerhetsskydd
främst handlar om skydd av hemliga uppgifter. Kopplingen till
offentlighets- och sekretesslagen kan ge intryck av att säkerhetsskydd främst är en angelägenhet för myndigheter och andra
offentliga organ för vilka den lagen är tillämplig. Därutöver handlar
det om ett säkerhetsskydd med inriktning att skydda mot terrorism
för flygplatser och byggnader, anläggningar m.m. som enligt
skyddslagen är skyddsobjekt. Sådana avgränsningar är i dag för
snäva och medför eller riskerar att medföra att t.ex. verksamheter
som är av betydelse för att upprätthålla grundläggande samhällsfunktioner faller utanför tillämpningsområdet. Ett första steg är en
ändrad systematik som bl.a. tydligare innefattar sådan säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs hos enskilda. Vi föreslår att
beskrivningen av säkerhetsskyddet ska utgå från två huvudsakliga
inriktningar.
Säkerhetsskyddet ska inriktas mot verksamhet som innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det ska innefatta
skydd av uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller
som ska skyddas enligt ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande
och som till sin natur är sådana uppgifter som avses i bestämmelser
om sekretess. Det innebär således en vidare ram än enligt den nuvarande lagen som utgår från begreppet hemliga uppgifter.
Därutöver ska säkerhetsskyddet inriktas mot verksamheter som
av annan anledning behöver ett säkerhetsskydd (i övrigt säkerhetskänslig verksamhet). Det motsvarar delvis vad som i dag skyddas
inom ramen för skydd mot terrorism, dvs. i huvudsak verksamhet
vid skyddsobjekt, flygplatser och vissa verksamheter som ska
skyddas enligt folkrättsliga åtaganden om luftfartsskydd, hamnskydd och sjöfartsskydd. Det skyddsvärda området bör inte avgränsas genom regleringen om skyddsobjekt, utan ska utformas så
att det även kan innefatta annan säkerhetskänslig verksamhet, t.ex.
hantering av it-system eller sammanställningar av uppgifter som är
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av central betydelse för ett fungerande samhälle eller verksamhet
som behöver skyddas på den grunden att den kan utnyttjas för att
skada nationen, t.ex. vissa verksamheter inom det kärntekniska
området.
Vad ska skyddas – säkerhetsskyddsanalys
Svaret på frågan vilka tillgångar och funktioner i verksamheter som
behöver säkerhetsskydd varierar över tid och kommer därför att
behöva omprövas kontinuerligt. Frågan måste bl.a. därför besvaras
på verksamhetsnivå.
Säkerhetsskyddsanalysens centrala funktion för säkerhetsskyddet behöver bl.a. därför lyftas fram. En bestämmelse om att
den som är ansvarig för säkerhetskänslig verksamhet ska se till att
behovet av säkerhetsskydd för den egna verksamheten utreds bör
därför tas in i lagen.
Genom säkerhetsskyddsanalysen ska säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter och vad som i övrigt behöver ett säkerhetsskydd identifieras
samt säkerhetshot och potentiella konsekvenser, sårbarheter och
behovet av säkerhetsskyddsåtgärder bedömas. Analysen ska ligga till
grund för planeringen av verksamhetens säkerhetsskydd.
I det bredare arbetet med att stärka skyddet av samhällsviktig
verksamhet och kritisk infrastruktur utförs risk- och sårbarhetsanalyser. Säkerhetsskyddsanalysen bör så långt som möjligt samordnas med sådana analyser.
Ett tydligare verksamhetsansvar
Vi föreslår att regleringen av för vilka verksamheter lagen gäller
förenklas. Vi ser inget behov av någon uppdelning mellan företagsformer över vilket det allmänna har ett rättsligt bestämmande
inflytande och företagsformer där ett sådant inflytande inte finns.
Lagen ska därför gälla för verksamhet hos staten, kommuner,
landsting och enskilda som är av betydelse för Sveriges säkerhet
eller omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande
(säkerhetskänslig verksamhet).
I dag finns inte i säkerhetsskyddslagen någon bestämmelse som
sammanfattar vad som är följden av att lagen är tillämplig. Vi före-
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slår därför att det i lagen uttrycks att den som ansvarar för en
säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd,
se till att säkerhetsskyddsåtgärder vidtas, kontrollera att bestämmelserna om säkerhetsskydd följs samt lämna uppgifter som följer
av viss angiven rapporteringsskyldighet till utsedda tillsynsmyndigheter.
Ett system av samverkande säkerhetsskyddsåtgärder
Samverkande säkerhetsskyddsåtgärder
Vi anser att indelningen i tre säkerhetsskyddsåtgärder ska bestå i en
ny lag. De tre säkerhetsskyddsåtgärderna, som bör benämnas
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet, samverkar och utgör ett sammanhållet system för skydd av säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskyddsåtgärderna kan kombineras på
olika sätt för att optimera skyddseffekten. Ett sådant synsätt leder
till ett balanserat och kostnadseffektivt säkerhetsskydd. Grunden
för vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska vidtas läggs i säkerhetsskyddsanalysen, och dessa åtgärder ska sedan konkretiseras i en
säkerhetsskyddsplan.
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i fyra informationssäkerhetsklasser efter den skada som kan uppstå om uppgifterna röjs. De fyra klasserna ska benämnas kvalificerat hemlig,
hemlig, konfidentiell och begränsad. Indelningen i informationssäkerhetsklasser är grunden för utformningen av den del av
säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet
och personalsäkerhet som tar sikte på skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
En bestämmelse om indelning av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter ska finnas i säkerhetsskyddslagen eftersom denna indelning är av central betydelse för hur säkerhetsskyddet ska utformas.
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Informationssäkerhet
Enligt vårt förslag ska säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet vara uppdelad i två moment. Det första tar sikte på skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för att förebygga att
uppgifterna röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs. I informationssäkerhetssammanhang brukar man tala om skydd för konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
I det andra momentet är inriktningen att åtgärderna ska förebygga skadlig inverkan på informationstillgångar som annars är av
betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. I detta fall är det därför
enbart riktighets- och tillgänglighetshänsyn som gör sig gällande.
Med informationstillgångar avses information och informationssystem i vid bemärkelse, dvs. uppgifter, handlingar och tekniska
system som används för att i olika avseenden elektroniskt kommunicera och i övrigt behandla uppgifter.
Informationssäkerhet innebär åtgärder av olika slag för att
skydda information som är av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. Sådan information förekommer i olika miljöer och verksamheter och hanteras och används på flera olika sätt. Därför måste
säkerhetsskyddsåtgärderna anpassas till de skiftande förutsättningarna. Uppgifternas form saknar i sammanhanget betydelse, och
åtgärderna måste avse uppgifterna som sådana dvs. såväl uppgifter
på papper som elektroniskt lagrade och kommunicerade uppgifter
samt uppgifter som kan läsas ut ur t.ex. bilder eller materiel.
Fysisk säkerhet
Enligt vårt förslag ska fysisk säkerhet innefatta sådana säkerhetsskyddsåtgärder som ska förebygga dels att obehöriga får tillträde
till områden, byggnader, andra anläggningar eller objekt där de kan
få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där i
övrigt säkerhetskänslig verksamhet bedrivs, dels skadlig inverkan
på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt. Den nya
benämningen svarar bättre mot åtgärderna än den nuvarande
benämningen tillträdesbegränsning.
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Personalsäkerhet
Syftet med personalsäkerhet
Vi föreslår att syftet med säkerhetsskyddsåtgärden personalsäkerhet
ska anges vara dels att förebygga att personer som inte är pålitliga
från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång
till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet
som av annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning),
dels att säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet
har en tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd (utbildning i
säkerhetsskydd).
En övergång till säkerhetsklarering?
Enligt direktiven ska vi överväga en förändring av nuvarande
säkerhetsprövning mot ett system med inslag av säkerhetsklarering.
Redovisningen i direktiven utgår i det avseendet från de förändringar som samarbetet med andra länder och mellanfolkliga organisationer påkallar.
Erfarenheter som kan dras utifrån den internationella utblicken
visar att i fråga om klarering likheterna med den svenska modellen
är större än olikheterna. Det handlar överlag mer om formella skillnader än om skillnader i sak. Systemen för klarering i de länder vi
har studerat skiljer sig dessutom sinsemellan åt i flera avseenden.
Vid en jämförelse med den svenska säkerhetsprövningen är vårt
intryck att underlagen i klareringsmodellerna i högre grad är mer
summariska och inte sällan bygger på enbart uppgifter om tidigare
brottslighet. Som vi ser det innebär vidare en ordning med ett
klareringsförfarande ett avsteg från den viktiga principen om ett
verksamhetsanpassat säkerhetsskydd. Att prövningen ska anpassas
till den specifika befattningen är angeläget inte enbart utifrån
behovet av ett för den ifrågavarande verksamheten väl anpassat
säkerhetsskydd utan också för den som prövningen avser.
Sammantaget har det inte för skyddet av verksamhet som har
betydelse för Sveriges säkerhet kommit fram några påtagliga behov
av ett intygsförfarande. Behoven hör i stället samman med utlandstjänstgöring och liknande. Det finns mervärden i nuvarande system
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som i viss utsträckning kan behöva förstärkas men som i stället kan
riskera att försvagas vid en övergång till ett klareringssystem.
För att tillgodose krav som följer av internationella säkerhetsskyddsåtaganden behöver grunderna för och underlaget vid
säkerhetsprövningen ansluta till det sätt att klassificera information i
en fyrgradig skala som vi har föreslagit. En sådan anpassning kan
åstadkommas genom en justering av grunderna för placering av
anställningar i säkerhetsklass. Det finns vidare behov av en reglering
som tydligt ger stöd för att utfärda internationellt sett inom
säkerhetsskyddsområdet accepterade intyg. Sådana förändringar kan
genomföras också inom ramen för nuvarande system för säkerhetsprövning (se vidare nedan under rubriken Internationell samverkan).
Vi har alltså kommit fram till att säkerhetsprövningen inte bör
utvecklas mot ett s.k. klareringssystem. En sådan förändring
behövs inte för att kunna uppfylla krav som följer av internationella
säkerhetsskyddsåtaganden och är inte heller av annan anledning att
föredra.
Säkerhetsprövning
Vad som ska bedömas inom ramen för säkerhetsprövningen är liksom i dag pålitlighet och lojalitet. Av förarbeten till gällande
säkerhetsskyddslag framgår att det innebär ett behov av att utreda
och ta ställning till om t.ex. missbruk av olika slag eller förbindelser
med andra länder innebär att den kontrollerade kan löpa en särskild
risk att utsättas för påtryckningar. Det kan innebära att det är nödvändigt att ställa frågor om personliga förhållanden som kan vara
känsliga för den som kontrollen avser. Vi föreslår att det i lagtexten
tydligt anges att säkerhetsprövningen innebär att omständigheter
som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende ska beaktas.
Säkerhetsskyddslagens bestämmelser om säkerhetsprövning bör
i stora delar föras över till en reformerad säkerhetsskyddslag. I vissa
avseenden har vi sett behov av förtydliganden. Vårt förslag innebär
att det också av lagen tydligare framgår att prövningen förutsätter
en grundutredning som, i den utsträckning som följer av bestämmelserna om placering i säkerhetsklass, ska kompletteras med
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registerkontroll och särskild personutredning. Med grundutredning
avses således bl.a. intervju eller annan form av uppgiftsinhämtning.
Vidare föreslår vi att det av lagtexten tydligt ska framgå att
säkerhetsprövningen innebär krav på uppföljning under hela den
tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.
Placering i säkerhetsklass
Bestämmelserna om placering av anställningar i säkerhetsklass
anpassas till förslaget om en övergång från skydd av hemliga uppgifter till skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och till
förslaget om att skyddsnivån för sådana uppgifter ska bestämmas
av uppgiftens informationssäkerhetsklass.
Att den berörde får del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som klassificerats som kvalificerat hemliga, hemliga eller
konfidentiella ska styra placeringen i säkerhetsklass. Om uppgifter
på en högre skyddsnivå förekommer endast i mindre omfattning,
ska dock anställningen placeras i nästa lägre klass.
Bestämmelserna om placering i säkerhetsklass utvidgas till att
omfatta även anställningar i verksamhet som, även om den inte
innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, är
säkerhetskänslig (i övrigt säkerhetskänslig verksamhet). Den nya
grunden för placering i säkerhetsklass innebär att den registerkontroll som i dag görs med stöd av 14 § säkerhetsskyddslagen
(skydd mot terrorism) inordnas i systemet med säkerhetsklassplaceringar.
Att den anställde till följd av sitt deltagande i verksamheten har
möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada, allvarlig skada eller
en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet ska styra placeringen i
säkerhetsklass.
Medborgarskapskravet tas bort
Vi har kommit fram till att svenskt medborgarskap inte ska vara ett
behörighetsgrundande krav för att inneha en säkerhetsklassad
anställning hos staten, kommuner eller landsting och att det kravet
således inte ska föras över till en reformerad säkerhetsskyddslag.
Det innebär dock inte att avsaknaden av svenskt medborgarskap är
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utan betydelse. Den omständigheten att en person saknar svenskt
medborgarskap får i stället, på samma sätt som t.ex. innehav av
annat medborgarskap jämte ett svenskt, närmare utredas och vägas
in vid säkerhetsprövningen.
Ett uttryckligt krav på restriktivitet vid placering i säkerhetsklass
Ett krav på restriktiv tillämpning i fråga om placering av anställningar i
säkerhetsklass ska införas i säkerhetsskyddslagen. Av en sådan
bestämmelse ska framgå att den som beslutar om placering av en
anställning i säkerhetsklass ska noga pröva behovet och att sådan
placering får göras endast om skyddsbehovet inte kan tillgodoses på
något annat sätt.
Utlämnande av uppgifter som kommit fram vid registerkontroll
Den nuvarande ordningen där uppgifter efter registerkontroll får
lämnas ut endast efter en relevansprövning av Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden bör inte ändras.
Vem ska besluta om placering i säkerhetsklass?
Behörigheten att besluta om placering av anställningar i säkerhetsklass ska bygga på nuvarande beslutsordning där regeringen, med
undantag för riksdagens förvaltningsområde, ytterst har beslutanderätten men kan överlåta den till myndigheter, kommuner och
landsting och, om det finns särskilda skäl, vissa företag.
I huvudsak ska endast den som beslutar om placering i
säkerhetsklass ha behörighet att från Säkerhetspolisen få uppgifter
vid registerkontroll.
Ansvaret för säkerhetsprövningen
Den verksamhet som avser att anställa någon eller på annat sätt låta
någon delta i säkerhetskänslig verksamhet ansvarar för säkerhetsprövningen och avgör självständigt om personen är lämplig från
säkerhetssynpunkt. En delvis avvikande ordning gäller på vissa
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områden bl.a. i fråga om verksamhet som omfattas av krav på
luftfartsskydd och för leverantörer där villkoren för säkerhetsskyddet bestäms i ett säkerhetsskyddsavtal.
Skyddet för uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Säkerhetsprövningen kan innebära att för den enskilde synnerligen
känsliga uppgifter hämtas in av den presumtive arbetsgivaren eller
den som annars ska göra säkerhetsprövningen. Det är därför viktigt
att det finns ett skydd för att uppgifterna inte används för annat
ändamål än det avsedda. Vår bedömning är att skyddet i dag inte i
alla avseenden är tillräckligt. Vi föreslår därför en ändring i offentlighets- och sekretesslagen och en, i fråga om enskild verksamhet,
kompletterade tystnadspliktsbestämmelse i säkerhetsskyddslagen.
Säkerhetsskyddad upphandling
Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal bör
behållas i en ny lagstiftning. Bestämmelserna om säkerhetsskyddad
upphandling och säkerhetsskyddsavtal ska gälla för upphandlingar
eller ingående av kontrakt där det förekommer information i
informationssäkerhetsklassen konfidentiell eller däröver, eller som
i övrigt avser säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande
betydelse för Sveriges säkerhet. Skälet till det är att kraven på att
säkerhetsskyddad upphandling genomförs ska korrespondera mot
andra krav på säkerhetsskydd.
I säkerhetsskyddsavtalen ska villkor anges för hur krav på
säkerhetsskydd ska tillgodoses av leverantören.
Även fortsättningsvis bör säkerhetsskyddsavtal ingås av staten,
kommuner och landsting, men vi anser att andra som har behov av
sådana avtal bör kunna begära detta hos en myndighet som regeringen bestämmer, i första hand en säkerhetsskyddsstödjande
myndighet. Om det finns särskilda skäl, bör en enskild kunna ingå
säkerhetsskyddsavtal.
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Internationell samverkan
Vi föreslår att Försvarsmakten får i uppgift att vara nationell
säkerhetsmyndighet. Försvarsmakten ska dock, i fråga om andra
ärenden än sådana som rör registerkontroll och säkerhetsintyg för
person, till Säkerhetspolisen lämna över ärenden som främst rör
Säkerhetspolisens tillsynsområde. Vi föreslår också att Försvarets
materielverk får i uppgift att vara nationell industrisäkerhetsmyndighet. Försvarsmakten och Försvarets materielverk bör ges
rätt att utfärda föreskrifter för respektive ansvarsområden.
Säkerhetsintyg för person får utfärdas om behov av sådant intyg
finns vid internationell samverkan avseende säkerhetskänslig verksamhet, eller om intyget kan underlätta för en person som har
hemvist i Sverige att delta i en verksamhet som en annan stat eller
en mellanfolklig organisation bedömer vara i behov av säkerhetsskydd.
Säkerhetsintyg för leverantör får utfärdas om behov av sådant
intyg finns vid internationell samverkan avseende säkerhetskänslig
verksamhet, eller om intyget kan underlätta för en leverantör som
har sitt säte i Sverige att delta i en verksamhet som en annan stat
eller en mellanfolklig organisation bedömer vara i behov av
säkerhetsskydd.
Gemensamt för båda slagen av intyg är att dessa i princip får
utfärdas endast om deltagandet avser verksamhet i eller för en stat
eller mellanfolklig organisation som omfattas av ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande.
Tillsyn, föreskrifter och rapportering
Det finns brister som i vissa fall är allvarliga vad gäller att uppfylla
säkerhetsskyddslagens bestämmelser och intentioner. I några
avseenden beror det på förhållanden som inte går att påverka
genom en reformerad säkerhetsskyddslagstiftning. Vad i övrigt
gäller bristerna i säkerhetsskyddet är det vår bedömning att de i en
relativt stor utsträckning kan relateras till otydlig lagstiftning och
bristfällig kunskap om hur lagstiftningens krav påverkar och kan
tillgodoses i den egna verksamheten. Tillsyn kan endast i begränsad
omfattning påverka sådana brister.
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Vår bedömning är att tillsynen bör bedrivas under i huvudsak
samma former som i dag. Behovet av råd och stöd är framträdande
särskilt i fråga om enskilda som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Tillräckliga skäl föreligger för närvarande inte att föreslå en så
genomgripande förändring av tillsynens inriktning och genomförande som sanktioner skulle medföra. Frågan bör dock följas upp
när en reformerad säkerhetsskyddslag har varit i kraft en tid.
I fråga om organisationen av tillsynen föreslår vi bl.a. ett förenklat samrådsförfarande för de inblandade myndigheterna.
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som har det huvudsakliga
ansvaret för tillsynen av säkerhetsskyddet kan då också arbeta mer
effektivt med tillsynen. Vi föreslår också att Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap tar över det tillsynsansvar som länsstyrelserna har gentemot vissa enskilda verksamheter samt även
Säkerhetspolisens tillsynsansvar för kommuner och landsting.
Rätten att meddela föreskrifter bör i huvudsak vara densamma som
i nuvarande säkerhetsskyddslagstiftning. Det innebär att föreskriftsrätten fördelas främst mellan Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.
I fråga om rapportering föreslår vi bl.a. att myndigheter och
andra som säkerhetsskyddslagstiftningen gäller för och som får
kännedom om säkerhetshotande verksamhet av allvarlig karaktär
eller misstänker sådan verksamhet ska vara skyldiga att rapportera
förhållandet till Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten. Det kan
t.ex. vara fråga om incidenter där angreppen är av kvalificerad art
eller tyder på en systematisk och målinriktad strategi från en aktör.
Vidare torde angrepp som samtidigt riktas mot flera verksamheter
ofta vara allvarliga.
Övriga frågor
Tystnadsplikt för den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet
Det behövs sekretesskydd för uppgifter som är av betydelse för
Sveriges säkerhet när sådana uppgifter förekommer i enskild verksamhet. Vi föreslår att en tystnadspliktsbestämmelse införs i
säkerhetsskyddslagen. Tystnadsplikten ska gälla också förhållanden
som omfattas av ett för Sverige förpliktande åtagande om
säkerhetsskydd. En förutsättning för tystnadsplikten ska vara att
anställningen eller deltagandet placeras i säkerhetsklass.
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Säkerhetsskyddet i riksdagen och Regeringskansliet
Riksdagen och dess myndigheter och Regeringskansliet omfattas i
en begränsad utsträckning av säkerhetsskyddslagstiftningen. Den
ordningen ska i sak föras över till en reformerad säkerhetsskyddslag. Den föreslagna bestämmelsen om krav på informationssäkerhetsklassificering kommer att vara central för bl.a. bestämmelser om placering av anställda i säkerhetsklass. Vi föreslår därför
att även den bestämmelsen ska gälla för de nämnda organen.
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Proposals
We propose that the Protective Security Act be replaced by a new
act. The new act should also be called the Protective Security Act.
The new act should correspond to the changed requirements
concerning protective security, including developments in the area
of information technology, increased international cooperation, the
increased vulnerability of vital public services and the fact that
security-sensitive activities are increasingly being conducted by
private actors.
A broader approach for the new act means highlighting the
availability and integrity aspects of information and IT systems. In
this way, the scope of application will be broadened to provide
protection for information assets in vital public activities that do
not need protection from a confidentiality perspective.
The new act will grant nuanced protective security based on
four information security classifications conforming to an
international model. The information security classifications
influence the design of the protective security areas: information
security, physical security and personnel security. Protective
security analysis will play a key role and lead to conclusions on
how protective security in an organisation should be designed. The
meaning of organisations bearing responsibility for the protective
security will also become clarified.
The act should be clearer than it currently is in providing support
for international protective security measures and international
cooperation, by introducing, for example, the possibility of issuing
security certificates for individuals and contractors.
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Remit
One of the main purposes of the remit is to modernise regulations
and better adapt them to the requirements for the protection of
activities that are important for Sweden’s security and to the
requirements resulting from international cooperation.

Background
Current regulations
To the extent required, there must be protective security for the
activities of central government, the municipalities and the county
councils, for legal persons over which central government, the
municipalities and county councils have a legally decisive influence,
and for private actors, if their activities are important for the
security of the realm or need special protection against terrorism.
The aim of protective security is to prevent classified information
concerning the security of the realm from being improperly
disclosed, amended or destroyed (information security), to prevent
unauthorised persons from gaining admission to places where they
may have access to such information or where activities are
undertaken that are important for the security of the realm (access
restrictions), and to prevent persons who are not reliable from a
security perspective from taking part in activities that are
important for the security of the realm (security investigation).
Protective security is also intended to prevent terrorism in other
ways.
The Protective Security Act also contains provisions on the
obligation in some cases to enter into classified contracts when
engaging contractors, and on training, checks and supervision.
More detailed provisions on protective security are contained in
the act associated with the Protective Security Ordinance.
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Related regulations
Regulations concerning aviation security, port security and maritime
security, regulations on nuclear technology activities and radiation
protection, protection of geographic information and regulations
concerning civil contingencies are all relevant to protective security.
Moreover, there is a close link between protective security legislation
and the rules on procurement in the area of defence and security.
International law obligations concerning protective security
Sweden’s international protective security commitments have
increased significantly in terms of general security agreements agreed
with other states and international organisations.
The purpose of a general security agreement is for two or more
countries (or international organisations) to be able to exchange
information concerning national security in a secure manner.
It follows from international commitments that there must be a
designated body that has national responsibility for protective
security issues and is the contact organisation in international
protective security matters (National Security Authority).
Government agencies with responsibilities under the protective
security legislation
The Swedish Security Service and the Swedish Armed Forces have
particular responsibility for protective security, being the agencies
with the main responsibility for supervision and application
regulations. In addition, Affärsverket svenska kraftnät (the Swedish
national grid), the Swedish Post and Telecom Authority and the
Swedish Transport Agency have been given responsibility – in matters
concerning certain private organisations – for making decisions on
individuals’ security classifications and record checks, and for
monitoring protective security.
The Swedish Commission on Security and Integrity Protection
checks whether information emerging from record checks should
be disclosed for security investigations.
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The Defence Materiel Administration may under certain
circumstances enter into protective security contracts with
companies if this is necessary for the company to be able to take
part in international assignments.
International survey
We have studied the regulatory frameworks in the Czech Republic,
Denmark, Finland, the Netherlands and Norway.
Threats and change factors
The term ‘security of the realm’ has come to be associated mainly
with military defence. At the same time, the trend has shifted
towards other activities that are important to society becoming
increasingly significant from a protective security perspective. The
intelligence activities of foreign states have broadened to
encompass research and development in civilian areas, and political
issues and information concerning vital public systems. Electronic
attacks are considered to be one of the most serious threats.
However, the intelligence threat to military defence and to
information that is important for Sweden’s defence remains. The
increased confinement to a small number of companies that
provide government agencies with services – particularly in the area
of IT – and that thus have access to large amounts of information
may lead to greater vulnerability.

Our deliberations
Starting points for reformed protective security legislation
Reformed protective security legislation should in certain regards
be based on earlier regulations. We consider that the purpose of the
legislation is to ensure that there is sufficient protection for that
which is most worthy of protection for the nation; that it should
be activity-oriented; that it should provide preventive protection,
primarily against antagonistic threats; that it should cover
combined protective security measures for information, persons
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and activities; and also that the current organisational division
regarding implementation regulations and supervision should
remain in place.
However, the Protective Security Act needs to be developed in
terms of Sweden’s international commitments in the area of
protective security and the information security perspectives of
availability and integrity. Moreover, there needs to be greater
clarification about the act being applicable to both public and
private activities. This means that our deliberations have focused
on clarifying the act’s protective interests and scope of application.
All of this combined means that there is a need to revise the
description of the purpose of the act and partly amend the
classifications.
Purpose of the act
The current act is based on the terms ‘security of the realm’ and
‘protection against terrorism’. We have identified a need to review
this part of the legislation as well. One basic point was that
protection against terrorism – which is more a matter of what we
need protection against – should not be included in a description of
what it is that needs protection.
The security of the realm is an appropriate definition for
protective security. We share the view of the meaning of the term
expressed by the Government in its review of the provision on
espionage, i.e. that activities worthy of protection may be
conducted in more areas of society than was previously the case.
We also share the view that Sweden’s security is a more
appropriate term. We have considered whether the scope of
application can be made clearer through some form of
supplementary text, providing examples of various kinds of civilian
and military activities, for example, or through a reference to other
vital security interests. However, such solutions can risk having the
opposite effect to the desired one. We have therefore concluded
that the area worthy of protection should be described as activities
of importance for Sweden’s security.
There are protective security commitments that Sweden is
bound by in relation to other states and international organisations.
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It is therefore important to have greater clarity concerning the
protective security requirements that follow from such
commitments. We therefore propose that the scope of application
of the Protective Security Act should also cover activities included
in a protective security commitment that is binding for Sweden
(international security commitment).
We propose the term ‘security-sensitive activities’ as an umbrella
term for these main components of the Protective Security Act.
The meaning of this term, which is central to the act, is therefore
activities of importance for Sweden’s security and activities
included in an international protective security commitment.
When it comes to what the act should protect against, we
consider that it is good to have continued clarity over the fact that
protective security is primarily a matter of protection against
antagonistic threats, including espionage, sabotage and terrorist
offences.
The protection that covers other unauthorised disclosure,
amendment, blocking or destruction of security-sensitive
information should continue to be reflected in the provision on
what the Protective Security Act is to protect against. We propose
that this protection also cover information that is to be protected
under international protective security commitments.
Security-sensitive activities – two main focuses
The Protective Security Act is currently based on the idea that
protective security needs are primarily about protecting secret
information. The link to the Public Access to Information and
Secrecy Act may give the impression that protective security is
primarily a matter for government agencies and other public bodies
to which the act is applicable. Furthermore, this protective security
focuses on protection against terrorism for airports and buildings,
facilities, etc. that have protected status under the Protective
Security Act. Such definitions are now too narrow and result in –
or risk resulting in – activities that are important for upholding
fundamental public services falling outside the scope of application.
A first step is to amend the classifications so that they more clearly
encompass the kind of security-sensitive activities carried out by
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private actors. We propose that the description of protective
security take its cue from two main focuses.
Protective security should focus on activities that involve the
handling of classified information. This should encompass the
protection of information that is of importance for Sweden’s
security or that should be protected under an international
protective security commitment, and that is information of the
kind covered by provisions on secrecy. This therefore means a
wider framework than the current act, which is based on the term
‘secret information’.
In addition, protective security should focus on activities that
need protective security for some other reason (other securitysensitive activities). This corresponds in part to that which is
currently protected within the framework of protection against
terrorism, i.e. essentially activities conducted at facilities with
protected status, airports and certain activities that must be
protected under international law commitments on aviation
security, port security and maritime security. The area worthy of
protection should not be demarcated through regulations on
facilities with protected status; rather, it should be defined in such
a way that it can also include other security-sensitive activities,
such as the handling of IT systems or the compilation of
information that is of vital importance to a functioning society, or
activities that need to be protected on the grounds that they could
be exploited to harm the nation, e.g. certain activities within the
area of nuclear technology.
What should be protected – protective security analysis
The answer to the question of what assets and functions in
organisations need protective security varies over time and will
therefore need to be reviewed continuously. For this reason, and
others, the question should be addressed at organisation level.
This is one reason why there is a need to highlight the key role
of protective security analysis in protective security. A provision
should therefore be included in the act whereby any person
responsible for security-sensitive activities is to ensure that the

41

432

Summary

SOU 2015:25

need for protective security in their own organisation is
investigated.
Protective secuirty analysis is to enable the identification of
classified information and anything else that needs protective
security, and the assessment of security threats and potential
consequences, vulnerability and the need for protective security
measures. This analysis should form the basis of plans for
protective security for that particular organisation.
In broader efforts to strengthen the protection of activities vital
to society and critical infrastructure, risk and vulnerability analyses
are conducted. Protective security analysis should, as far as
possible, be coordinated with such analyses.
Clearer responsibility for organisations
We propose the simplification of the regulations on which
activities the law should apply to. We do not consider there to be a
need for any distinction between company forms over which the
public sector has a legally decisive influence and company forms
over which there is no such influence. The act should therefore
apply to the activities of central government, municipalities, county
councils and private actors that are of importance for Sweden’s
security or are covered by an international protective security
commitment (security-sensitive activity).
The current Protective Security Act contains no provision
summarising the implications of being subject to the act. We therefore
propose that the act state that any person responsible for a securitysensitive activity is to investigate the need for protective security,
ensure that protective security measures are taken, monitor to ensure
that the provisions on protective security are being followed and
provide information in line with certain specified reporting obligations
to the designated supervisory authorities.
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A system of combined protective security areas
Combined protective security areas
We consider that the classification into three protective security
areas should remain in a new act. The three protective security
areas – which should be termed ‘information security’, ‘physical
security’ and ‘personnel security’ – interact and make up a coherent
system for the protection of security-sensitive activities. The
protective security measures can be combined in various ways to
optimise the protective effect. Such an approach leads to balanced
and cost-effective protective security. The grounds on which
protective security measures should be taken are laid out in the
protective security analysis, and these measures should then be
clarified in a protective security plan.
Classified information
Classified information should be divided into four information
security classifications based on the harm that could be caused if
the information were disclosed. The four classifications should be
termed kvalificerat hemlig, hemlig, konfidentiell and begränsad
(equivalent to top secret, secret, confidential and restricted). The
division into security classifications forms the basis for the design
of the parts of the protective security areas (information security,
physical security and personnel security) that aims to protect
classified information.
A provision on the classification of classified information
should be included in the Protective Security Act as this
classification is crucial for how protective security is designed.
Information security
Under our proposal, the protective security area information
security should be divided into two parts. The first focuses on the
protection of classified information to prevent the information
being disclosed, amended, made unavailable or destroyed. In
information security contexts, this is often described as
confidentiality, integrity and availability.
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The second specifies that the measures are to prevent adverse
effects on information assets that would in some other respects be of
importance for security-sensitive activities. In this case, it is
therefore only the integrity and availability considerations that
apply. ‘Information assets’ refers to information and information
systems in a broad sense, i.e. information, documents and technical
systems that are used in various ways to communicate information
electronically and handle information in general.
Information security encompasses measures of various kinds
intended to protect information that is of importance to securitysensitive activities. Such information appears in various
environments and activities and is handled and used in various
different ways. Protective security measures must therefore be
adapted to the changing circumstances. The form that the
information takes is not relevant in this context, and the measures
must concern information as such, i.e. information on paper and
information stored electronically, communicated information and
information that can be gleaned from images or other material, for
example.
Physical security
Under our proposal, the protective security area physical security
should be divided into two parts. The first focuses on preventing
unauthorised persons from gaining admission to areas, facilities,
buildings or objects where they may have access to classified
information or where in other respects security-sensitive activities
are conducted, and to prevent adverse effects on such areas,
facilities, buildings or objects. The new term corresponds to the
measures better than the current term ‘access restrictions’.
Personnel security
The purpose of personnel security
We propose that the purpose of the protective security area
personnel security be stated as being to prevent persons who are not
reliable from a security perspective from taking part in activities
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where they may have access to classified information or in activities
that for some other reason are security-sensitive (security
investigation), and to ensure that those who take part in securitysensitive activities have sufficient knowledge of protective security
(protective security training).
A transition to security clearance?
Under the terms of reference, we are to consider a transition from
the current security investigation system towards a system with
elements of security clearance. The description in the terms of
reference is based in this respect on the changes that are required as
a result of cooperation with other countries and international
organisations.
Experience that can be gleaned from the international survey
shows that when it comes to clearance, the similarities with the
Swedish model are greater than the differences. Overall, these are
purely formal differences rather than differences in substance. The
clearance systems in the countries we have studied also differ
among themselves in several respects.
When comparing these with the Swedish security investigation
system, our impression is that the background material in the
clearance models is more summary and is often based only on
information concerning previous offences. In our view, a system
with a clearance procedure would also be a departure from the
important principle of protective security tailored to specific
activities. Tailoring the investigation to the specific position is
important, not only in view of the need for well-tailored protective
security for the activity in question, but also for the person who is
the subject of the investigation.
On balance, no tangible needs have come to light that would
require the introduction of a certification procedure for the
protection of activities that are of importance for Sweden’s
security. Instead, the needs that exist are associated with foreign
postings and similar. There is added value in the current system,
which may need to be strengthened to some extent, but which may
risk being weakened in the event of a transition to a clearance
system.
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To meet the requirements that follow from international
protective security commitments, the basis and background
material for a security investigation need to tally with the method
of classifying information on a four-grade scale, as we have
proposed. Such an adaptation can be achieved by adjusting the
grounds for classifying positions in security classes. Moreover,
there is a need for a framework that provides clear support for
issuing certificates that are accepted internationally in the area of
protective security. Such changes can also be made within the
framework of the current system of security investigation (more
details below under the heading ‘International cooperation’).
We have concluded, therefore, that the security investigation
system should not be developed into a clearance system. Such a
change is not necessary to be able to meet the requirements that
follow from international protective security commitments, nor is
it preferable for any other reason.
Security investigations
As is the case today, security investigations should assess reliability
and loyalty. The legislative history of the current Protective
Security Act states that this involves a need to investigate and
determine whether, for example, various forms of substance abuse
or links with other countries mean that the person under
investigation runs a particular risk of being subjected to pressure.
This may mean that it is necessary to ask questions about personal
circumstances that may be sensitive for the person under
investigation. We propose that the legislative text clearly state that
the security investigation involves considering circumstances that
may result in vulnerability from a security perspective.
The provisions of the Protective Security Act on security
investigations should for the most part be transferred to a
reformed Protective Security Act. In some respects we have
identified a need for clarification. Under our proposal, the act
would more clearly state that the security investigation requires
basic screening, which – to the extent that follows from the
provisions on classification in security classes – is to be
supplemented by record checks and a special personal screening.
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The basic screening thus involves interviews and other forms of
information-gathering.
Moreover, we propose that the legislative text clearly state that
the security investigation involves requirements concerning followup during the entire time in which the person is taking part in
security-sensitive activities.
Security classification
The provisions on the security classification of positions are
adapted to the proposal on a transition from the protection of
secret information to the protection of classified information, and
to the proposal on the level of protection for such information
being determined by which information security class the
information belongs to.
The fact that the person concerned has access to information
that has been classified as top secret, secret or confidential should
determine their security classification. If small amounts of
information from a higher level of protection are accessible, the
position is to be classified in the next security class down.
The provisions on security classification will be broadened to
also cover positions in activities that are security-sensitive (other
security-sensitive activities), even if they do not involve dealing
with classified information. The new basis for classifying positions
in a security class means that the record checks that are currently
carried out pursuant to Section 14 of the Protective Security Act
(protection against terrorism) are categorised in the system of
security classifications.
The fact that the employee, as a result of taking part in the
activity, has the opportunity to cause particularly serious damage,
serious damage or significant damage to Sweden’s security is to be
a determining factor when selecting the security class.
Removal of the citizenship requirement
We have concluded that Swedish citizenship should not be an
eligibility requirement for holding a security-classified position
within central government, municipalities or county councils, and
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that the requirement should thus not be carried over to a reformed
Protective Security Act. However, this does not mean that a lack of
Swedish citizenship is insignificant. The fact that a person does not
have Swedish citizenship may instead be investigated more closely
and considered in the security investigation in the same way that it
would, for example, for persons who have another citizenship
alongside Swedish citizenship.
An explicit requirement for restrictiveness when selecting security class
A restrictiveness requirement for the security classification of
positions should be introduced in the Protective Security Act. Such
a provision should state that the person who determines the
security classification of a position should carefully consider the
need for this, and that such classification may only be undertaken if
the needs for protection cannot be met in any other way.
Disclosure of information emerging from record checks
The current system in which information emerging from record
checks may only be disclosed following a relevance test by the
Swedish Commission on Security and Integrity Protection should
not be changed.
Who should determine security classification?
The authority to determine the security classification of positions
should be based on the current decision-making system, whereby –
with the exception of the Riksdag’s administrative area – the
Government has ultimate decision-making power but can delegate
this to government agencies, municipalities and county councils
and, if there are special grounds, certain companies.
Essentially, only the person who determines security classification
should have the authority to receive information from the Swedish
Security Service’s record checks.
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Responsibility for security investigations
An organisation planning to employ someone or in some other way
allow someone to take part in security-sensitive activities is
responsible for the security investigation and determines
independently whether or not the person is suitable from a security
perspective. A partially different system applies in certain areas, such
as activities covered by the aviation protective security requirements
and for contractors for whom the terms and conditions of protective
security are laid down in a classified contract.
Protecting information about an individual’s personal circumstances
The security investigation may involve information that is
particularly sensitive for the individual being gathered by the
prospective employer or by anyone else carrying out the security
investigation. It is therefore important that there is protection in
place so that the information is not used for purposes other than
those intended. In our assessment, the current level of protection is
not sufficient in all respects. We therefore propose an amendment
to the Public Access to Information and Secrecy Act and a
supplementary provision in the Protective Security Act on the duty
of secrecy regarding private actors.
Security-protected procurement
Security-protected procurement involving classified contracts should
be retained in the new legislation. The provisions on securityprotected procurement and classified contracts should be applicable to
procurement processes or contracts involving information in the
confidential security class at the lowest, or information that in other
respects concerns security-sensitive activities of corresponding
importance for Sweden’s security. The reason for this is that the
security-protected procurement requirement should correspond to
other protective security requirements.
Classified contracts should contain the terms and conditions for
how protective security requirements are to be met by the
contractor.
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In the future, too, classified contracts should be entered into by
central government, municipalities and county councils, but we
consider that other parties that need such contracts should be able
to request them from a government agency designated by the
Government, preferably an agency responsible for protective
security. If there are special grounds, it should be possible for a
private actor to enter into classified contracts.
International cooperation
We propose that the Swedish Armed Forces be given the role of
National Security Authority. However, the Swedish Armed Forces
should leave other matters than such concerning record checks and
security certificates for individuals to the Swedish Security Service,
that primarily concern the Swedish Security Service’s area of
supervision. We also propose that the Defence Materiel
Administration be given the role of Designated Security Authorith.
The Swedish Armed Forces and the Defence Materiel Administration
should be given the right to issue regulations for their respective areas
of responsibility.
Security certificates for personnel may be issued if there is a need
for such a certificate for international cooperation concerning
security-sensitive activities, or if such a certificate can make it
easier for a person who has their habitual residence in Sweden to
take part in activities that another state or international
organisation considers to be in need of protective security.
Security certificates for facilities may be issued if there is a need
for such a certificate for international cooperation concerning
security-sensitive activities, or if such a certificate can make it
easier for a contractor that has its headquarters in Sweden to take
part in activities that another state or international organisation
considers to be in need of protective security.
A common requirement of both types of certificate is that they
may only be issued if they are for participation in activities in or for
a state or international organisation that is covered by an
international protective security commitment.
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Supervision, regulations and reporting
In some cases there are serious shortcomings in terms of
compliance with the provisions and intentions of the Protective
Security Act. In some respects, this is due to circumstances that
cannot be influenced by reforming the protective security
legislation. In other respects, we consider that the shortcomings in
protective security may to some extent be related to unclear
legislation and deficient knowledge about how the requirements
contained in the legislation influence an organisation and can be
met by it. Supervision can only influence such shortcomings to a
limited extent.
In our view, supervision should be undertaken in largely the
same way as today. The need for advice and support is clear,
particularly for private actors conducting security-sensitive
activities. There are currently not sufficient grounds for proposing
such a comprehensive change in the direction and implementation
of supervision that sanctions would represent. However, the issue
should be followed up once a reformed Protective Security Act has
been in force for some time.
Regarding how supervision is organised, we propose, among
other things, simplifications to the consultation procedure for the
government agencies involved. The Swedish Security Service and
the Swedish Armed Forces that have the main responsibility for
supervising protective security will then be able to carry out their
supervisory duties more effectively and efficiently. We also
propose that the Swedish Civil Contingencies Agency take over
the supervisory responsibility currently held by the county
administrative boards vis-à-vis certain private activities, as well as
the Swedish Security Service’s supervisory responsibility for
municipalities and county councils.
The right to issue regulations should largely remain the same as
in the current protective security legislation. This means that the
right to issue regulations would be distributed primarily between
the Swedish Security Service and the Swedish Armed Forces.
With regard to reporting, we propose that government agencies
and other actors that are covered by the protective security
legislation and that learn of activities that are a serious threat to
security or that suspect that such activities are taking place should
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be obliged to report this to the Swedish Security Service or the
Swedish Armed Forces. This may involve incidents in which
attacks are of a sophisticated nature or point to a systematic and
targeted strategy on the part of an actor. Furthermore, attacks that
target several activities simultaneously are likely to be serious.
Other matters
Duty of secrecy for persons taking part in security-sensitive activities
Secrecy protection is necessary for information that is of
importance for Sweden’s security when such information is found
in private activities. We propose that the duty of secrecy provision
be introduced in the Protective Security Act. The duty of secrecy
should also apply to circumstances covered by a protective security
commitment that is binding for Sweden. One prerequisite for the
duty of secrecy should be that the position or the participation in
an activity has a security classification.
Protective security in the Riksdag and the Government Offices
The Riksdag and its agencies and the Government Offices are
covered to a limited extent by the protective security legislation.
This system should in principle be carried over into a reformed
Protective Security Act. The proposed provision on the
requirement for information security classification will be central
to provisions on the classification of employees in security classes,
among other things. We therefore propose that this provision also
apply to the above-mentioned bodies.
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1.1

Förslag till
säkerhetsskyddslag

Härigenom föreskrivs följande.
1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde samt definitioner
Lagens syfte och tillämpningsområde
1 § Syftet med denna lag är att säkerställa säkerhetsskyddet för
verksamheter hos staten, kommuner, landsting och enskilda som är
av betydelse för Sveriges säkerhet, eller som omfattas av ett för
Sverige i förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
förpliktande åtagande om säkerhetsskydd.
Lagen ska även i övrigt ge stöd för internationell samverkan på
säkerhetsskyddsområdet.
Definitioner
2 § Med internationellt säkerhetsskyddsåtagande avses ett för Sverige,
i förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
förpliktande åtagande om säkerhetsskydd.
3 § Med säkerhetskänslig verksamhet avses sådan verksamhet hos
staten, kommuner, landsting och enskilda som är av betydelse för
Sveriges säkerhet eller omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
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4 § Med säkerhetsskyddsklassificerad uppgift avses en uppgift som
rör säkerhetskänslig verksamhet och som av den anledningen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) eller som skulle ha omfattats av sekretess, om uppgiften
i stället förekommit i en verksamhet där bestämmelser om
sekretess i offentlighets- och sekretesslagen gäller.
5 § Med säkerhetsskydd avses
1. skydd mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott
som kan hota säkerhetskänslig verksamhet, samt
2. skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
2 kap. Allmänna bestämmelser om säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddsåtgärder
1 § Säkerhetsskyddet ska särskilt genom
1. informationssäkerhet förebygga dels att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga
eller förstörs, dels skadlig inverkan på andra informationstillgångar
som avser säkerhetskänslig verksamhet,
2. fysisk säkerhet förebygga dels att obehöriga får tillträde till
områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där de kan
få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där
verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig bedrivs,
dels skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar
eller objekt, och
3. personalsäkerhet förebygga att personer som inte är pålitliga
från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång
till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet
som av annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning)
samt säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har
en tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd (utbildning i säkerhetsskydd).
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Skyldigheter för den som är ansvarig för en
säkerhetskänslig verksamhet
2 § Den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet ska se
till att
1. behovet av säkerhetsskydd utreds (säkerhetsskyddsanalys),
2. säkerhetsskyddsåtgärder enligt 1 § planeras och vidtas för att
säkerställa det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter, samt i fråga
om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter också är anpassat till
uppgifternas informationssäkerhetsklass enligt 3 §,
3. säkerhetsskyddet kontrolleras, och
4. att sådan anmälnings- och upplysningsskyldighet som följer
av förordning som har meddelats med stöd av denna lag fullgörs.
Så långt det är möjligt ska säkerhetsskyddsåtgärderna utformas
så att de inte medför skada eller annan olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen.
Informationssäkerhetsklasser
3 § Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska utifrån den skada
som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet
delas in i en informationssäkerhetsklass enligt följande
1. Kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada,
2. Hemlig vid en allvarlig skada,
3. Konfidentiell vid en inte obetydlig skada, eller
4. Begränsad vid en ringa skada.
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av ett
internationellt säkerhetsskyddsåtagande ska, om de inte redan av
annan stat eller mellanfolklig organisation har klassificerats, på
motsvarande sätt delas in en informationssäkerhetsklass enligt
första stycket utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan
medföra för Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig
organisation.
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Säkerhetsskyddsavtal
4 § Vid upphandling eller ingående av ett avtal avseende varor,
tjänster eller byggentreprenader där det förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i informationssäkerhetsklassen
konfidentiell eller däröver, eller som i övrigt avser säkerhetskänslig
verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet, ska
villkor anges i ett säkerhetsskyddsavtal för hur krav på säkerhetsskydd enligt 2 § ska tillgodoses av leverantören.
Den som ingått ett säkerhetsskyddsavtal med en leverantör ska
också kontrollera att de angivna villkoren om säkerhetsskydd följs
och se till att sådan anmälningsskyldighet som avses i 2 § första
stycket 4 fullgörs.
5 § Ett säkerhetsskyddsavtal enligt 4 § får, om det inte finns särskilda skäl, ingås endast av staten, kommuner eller landsting.
Om en upphandlande verksamhet i enlighet med första stycket
inte själv får ingå ett säkerhetsskyddsavtal, ska en ansökan om ingående av säkerhetsskyddsavtal göras till den myndighet som
regeringen bestämmer.
Undantag från bestämmelser om säkerhetsskydd
6 § För riksdagen och dess myndigheter gäller endast bestämmelserna om informationssäkerhetsklasser, säkerhetsprövning och
säkerhetsintyg. I övrigt gäller lagen (2006:128) om säkerhetsskydd
för riksdagen och dess myndigheter.
7 § Regeringen får i fråga om Regeringskansliet förordna om
undantag från andra bestämmelser i lagen än sådana som gäller
informationssäkerhetsklasser, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg.
Särskilda bestämmelser om statsministerns tjänstebostäder
8 § I lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder finns särskilda bestämmelser om ansvar
för fysisk säkerhet och om samrådsskyldighet inför att säkerhets-
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skyddsavtal ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass.
Skyddsobjekt
9 § Bestämmelser om förbud mot tillträde till vissa byggnader,
andra anläggningar, områden och andra objekt finns i skyddslagen
(2010:305).
3 kap. Säkerhetsprövning
Vem som ska säkerhetsprövas
1 § Den som genom anställning eller på något annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövning ska dock inte göras när det gäller
1. ledamöter av regeringen, av Europaparlamentet, av riksdagen
eller av kommun- och landstingsfullmäktige, eller
2. andra uppdrag som offentliga försvarare eller ombud inför
domstol än sådana som avser offentligt ombud enligt 27 kap. 27 §
rättegångsbalken eller integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen
(2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol.
Säkerhetsprövningens syfte och dess innehåll
2 § Säkerhetsprövningen ska klarlägga om personen kan antas vara
lojal mot de intressen som skyddas i denna lag och i övrigt pålitlig
från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska beaktas
sådana omständigheter som kan antas innebära sårbarheter i
säkerhetshänseende.
3 § En inledande säkerhetsprövning ska göras innan deltagandet i
den säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas. Prövningen ska innefatta en grundutredning samt registerkontroll och särskild personutredning i den omfattning som anges i 6, 7 och 10 §§. Om det
finns särskilda skäl, får den inledande säkerhetsprövningen göras
mindre omfattande.
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Säkerhetsprövningen ska därefter följas upp under den tid som
deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.
Säkerhetsklasser
4 § En anställning eller ett annat deltagande i säkerhetskänslig
verksamhet ska placeras i säkerhetsklass enligt följande.
1. Säkerhetsklass 1, om den anställde eller den som på annat sätt
deltar i verksamheten i en omfattning som inte är ringa får del av
uppgifter i informationssäkerhetsklassen kvalificerat hemlig, eller
på annat sätt till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet.
2. Säkerhetsklass 2, om den anställde eller den som på annat sätt
deltar i verksamheten i en omfattning som inte är ringa får del av
uppgifter i informationssäkerhetsklassen hemlig eller i ringa
omfattning får del av uppgifter i informationssäkerhetsklassen
kvalificerat hemlig, eller på annat sätt till följd av sitt deltagande i
verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig skada för Sveriges
säkerhet.
3. Säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som på annat sätt
deltar i verksamheten får del av uppgifter i informationssäkerhetsklassen konfidentiell eller i ringa omfattning får del av uppgifter i
informationssäkerhetsklassen hemlig, eller på annat sätt till följd av
sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka en inte
obetydlig skada för Sveriges säkerhet.
En anställning eller ett annat deltagande i säkerhetskänslig
verksamhet ska också i andra fall än sådana som följer av första
stycket placeras i en säkerhetsklass som motsvarar de krav på
säkerhetsprövning som följer av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
En anställning eller ett annat deltagande får placeras i säkerhetsklass endast om behovet av säkerhetsskydd inte kan tillgodoses på
annat sätt.
Vem som beslutar om placering i säkerhetsklass
5 § Riksdagen och dess myndigheter beslutar om placering i
säkerhetsklass såvitt avser riksdagens förvaltningsområde.
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I övrigt beslutar regeringen om placering i säkerhetsklass.
Regeringen får föreskriva att myndigheter och andra för vilka
bestämmelserna om säkerhetsprövning gäller beslutar om placering
i säkerhetsklass. Denna beslutanderätt får tilldelas enskilda endast
om det finns särskilda skäl.
Registerkontroll
6 § Med registerkontroll avses i denna lag att uppgifter i den
omfattning som följer av 12 § hämtas från register som omfattas av
lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om
misstankeregister eller lagen (2010:362) om polisens allmänna
spaningsregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter
som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361) hämtas in.
7 § Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i
verksamheten har placerats i säkerhetsklass.
Vid registerkontroll enligt första stycket ska också uppgifter
enligt 6 § löpande hämtas in under den tid deltagandet i den
säkerhetskänsliga verksamheten pågår.
8 § Om det finns särskilda skäl, får registerkontroll av någon som
ska delta i en säkerhetskänslig verksamhet göras utan föregående
placering i säkerhetsklass. Föreskrifter om detta meddelas av
regeringen, utom såvitt gäller riksdagen och dess myndigheter.
9 § Bestämmelser om registerkontroll finns också i 4 kap. om internationell säkerhetsskyddssamverkan och säkerhetsintyg.
Särskild personutredning
10 § En särskild personutredning ska göras vid registerkontroll
som avser anställning eller annat deltagande i verksamhet, om
anställningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i
säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning
av den kontrollerades ekonomiska förhållanden. I övrigt ska utredningen ha den omfattning som behövs.
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Krav på samtycke
11 § Registerkontroll och särskild personutredning får göras endast
om den som säkerhetsprövningen gäller har lämnat sitt samtycke.
Samtycket ska anses gälla också kontroller och utredningar under
den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten
pågår.
Utlämnande av uppgifter
12 § Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar om
uppgifter som kommit fram vid registerkontroll och särskild
personutredning ska lämnas ut för säkerhetsprövning. Utlämnande
av uppgifter får omfatta,
1. för säkerhetsklass 1 eller 2: uppgifter om den kontrollerade
som finns i något av de register som anges i 6 § eller som behandlas
med stöd av polisdatalagen (2010:361). Om det är oundgängligen
nödvändigt, får också motsvarande uppgifter om den kontrollerades make eller sambo lämnas ut, eller
2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas
hos Säkerhetspolisen med stöd av polisdatalagen.
Om det finns synnerliga skäl, får utlämnandet omfatta även
andra uppgifter än sådana som avses i första stycket.
En uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller
särskild personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning
endast om den i det enskilda fallet kan antas ha betydelse för prövningen av den kontrollerades pålitlighet från säkerhetssynpunkt.
13 § Innan en uppgift lämnas ut för säkerhetsprövning ska den som
uppgiften avser ges tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller
dock inte om uppgiften omfattas av sekretess i förhållande till den
enskilde enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) än 35 kap. 3 §.
Även om uppgiften omfattas av sådan sekretess, ska den som
uppgiften avser ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften lämnas ut,
om hans eller hennes intresse av att få yttra sig skäligen bör ha
företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.
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Bedömning vid säkerhetsprövning
14 § Säkerhetsprövningen innebär en bedömning enligt 2 § av en
persons lämplighet för att delta i en säkerhetskänslig verksamhet.
Bedömningen ska utgå från uppgifter som kommit fram vid
genomförandet av grundutredningen och den kännedom som i
övrigt finns om den som ska prövas, uppgifter som har lämnats ut
efter registerkontroll och särskild personutredning, arten av den
verksamhet för vilken prövningen görs samt omständigheterna i
övrigt.
Bedömningen görs av den som beslutar om anställning eller
annat deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten. Har någon
annan ett avgörande bestämmande över den prövades lämplighet
att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten, gör dock denne den
slutliga bedömningen.
Om det finns anledning till det, ska en tidigare gjord bedömning
avseende en persons lämplighet för att delta i den säkerhetskänsliga
verksamheten omprövas.
4 kap. Internationell säkerhetsskyddssamverkan och
säkerhetsintyg
Nationell säkerhetsmyndighet
1 § Den som regeringen bestämmer ska fullgöra uppgiften som
nationell säkerhetsmyndighet och nationell industrisäkerhetsmyndighet i enlighet med internationella säkerhetsskyddsåtaganden.
Säkerhetsintyg
2 § Ett säkerhetsintyg får utfärdas för personer och leverantörer
när en annan stat eller mellanfolklig organisation ansökt om sådant
underlag, om
1. behov av sådant intyg finns vid internationell samverkan
avseende säkerhetskänslig verksamhet enligt denna lag, eller
2. intyget, utöver vad som följer av punkten 1, kan underlätta
för en person som har hemvist i Sverige eller för en leverantör med
säte i Sverige att delta i en verksamhet som en annan stat eller en
mellanfolklig organisation bedömer vara i behov av säkerhetsskydd.
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Ett intyg enligt första stycket får utfärdas endast om deltagandet avser verksamhet i eller för en stat eller mellanfolklig organisation som omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
Om det finns särskilda skäl, får regeringen besluta om undantag
från kravet på ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
3 § En säkerhetsprövning som innefattar registerkontroll enligt
3 kap. 6 § får göras, om det behövs för att ett säkerhetsintyg ska
kunna utfärdas. Vid sådan registerkontroll får också en särskild
personutredning enligt 3 kap. 10 § göras.
4 § Vid ärenden om säkerhetsintyg gäller bestämmelserna om
säkerhetsprövning i 3 kap. 2, 6, 10–13 §§ samt 14 § första stycket.
Registerkontroll på ansökan av en annan stat eller
mellanfolklig organisation
5 § Registerkontroll enligt 3 kap. 6 § får göras när en annan stat
eller mellanfolklig organisation ansökt om sådant underlag, om
1. den person som ansökan gäller har eller har haft hemvist i
Sverige, och
2. personen genom anställning eller på annat sätt ska delta i en
verksamhet där det för deltagandet gäller regler om registerkontroll
vid säkerhetsprövning som motsvarar reglerna i denna lag.
Vid registerkontroll enligt första stycket får också en särskild
personutredning enligt 3 kap. 10 § göras.
6 § Vid ärenden enligt 5 § gäller bestämmelserna om registerkontroll, särskild personutredning och samtycke i 3 kap. 6 och 10–
13 §§.
Vem som beslutar om registerkontroll och utfärdar intyg
7 § Den nationella säkerhetsmyndigheten beslutar om registerkontroll enligt 3 och 5 §§ samt utfärdar intyg enligt 2 § och lämnar
underlag enligt 5 §.
Om en registerkontroll föranleds av ett ärende om säkerhetsintyg för leverantör, beslutar i stället den nationella industri-
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säkerhetsmyndigheten om registerkontrollen och utfärdar intyg
enligt 2 §.
5 kap. Övriga bestämmelser
Tystnadsplikt
1 § Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter om
någon annans personliga förhållanden får inte obehörigen röja eller
utnyttja dessa uppgifter.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
2 § Den som på grund av anställning eller på annat sätt deltar eller
har deltagit i säkerhetskänslig verksamhet enligt denna lag får inte
obehörigen röja eller utnyttja säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Tystnadsplikten gäller om anställningen eller deltagandet
placerats i säkerhetsklass enligt 3 kap. 4 §.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Sekretessbrytande bestämmelse
3 § Sekretess hindrar inte att den nationella säkerhetsmyndigheten
enligt 4 kap. 1 § i ett ärende om underlag för säkerhetsprövning
enligt 4 kap. 5 § till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig
organisation lämnar ut en uppgift som har kommit fram vid
registerkontroll eller särskild personutredning, om det står klart att
ett sådant utlämnande är förenligt med svenska intressen.
Tillsyn
4 § Den som regeringen bestämmer ska utföra tillsyn över
säkerhetsskyddet hos myndigheter och andra som lagen gäller för
samt hos leverantörer som har träffat ett säkerhetsskyddsavtal.
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Föreskrifter om verkställighet
5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar de närmare föreskrifter som behövs för lagens tillämpning.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Genom lagen upphävs säkerhetsskyddslagen (1996:627).
3. En anställning eller annat deltagande som enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) placerats i säkerhetsklass 1–3 ska motsvara
en placering enligt 3 kap. 4 § i säkerhetsklass 1–3. En registerkontroll med stöd av 14 § säkerhetsskyddslagen ska i den utsträckning regeringen föreskriver motsvara ett beslut om placering i
säkerhetsklass 3.
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1.2

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i polislagen (1984:387)

Härigenom föreskrivs att 3 § polislagen (1984:387) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Till Säkerhetspolisens uppgifter hör att
1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som
innefattar brott mot rikets säkerhet eller terrorbrott,
2. utreda och beivra sådana brott som anges i 1 eller som följer
av 5,
3. fullgöra uppgifter i samband med personskydd av den centrala
statsledningen och andra som regeringen eller Säkerhetspolisen
bestämmer,
4. fullgöra uppgifter enligt
4. fullgöra uppgifter enligt
säkerhetsskyddslagen
säkerhetsskyddslagen
(1996:627),
(2017:xx),
5. leda annan polisverksamhet om regeringen föreskriver det
och i övrigt bedriva sådan verksamhet som framgår av lag eller förordning eller som regeringen uppdragit åt Säkerhetspolisen att i
särskilda hänseenden ansvara för.
När Säkerhetspolisen leder polisverksamhet enligt första stycket
ska det som i lag eller annan författning föreskrivs om Polismyndigheten i tillämpliga delar gälla Säkerhetspolisen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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Förslag till
lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

Härigenom föreskrivs att 2 § elberedskapslagen (1997:288) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Beredskapslagring av bränsle som används för elproduktion
omfattas av lagen endast i fråga om rätt till ersättning enligt 10 §.
Särskilda bestämmelser om beredskapslagring finns i lagen
(2012:806) om beredskapslagring av olja.
I skyddslagen (2010:305) och
I skyddslagen (2010:305) och
i
säkerhetsskyddslagen i
säkerhetsskyddslagen
(1996:627) finns bestämmelser (2017:xx) finns bestämmelser
om tillträdesbegränsning.
om tillträdesbegränsning och
fysisk säkerhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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1.4

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:938)
om behandling av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1998:938) om behandling av
personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9§
I automatiserat register över totalförsvarspliktiga får endast
följande personuppgifter föras in:
1. personnummer eller samordningsnummer, namn, adress,
telefonnummer och folkbokföringsort,
2. hinder för genomförande av utredning som avses i 3 § första
stycket, för utbildning eller för krigsplacering eller annat
ianspråktagande av den registrerade för totalförsvarets räkning,
3. boende- och familjeförhållanden samt försörjning, om
uppgiften behövs för att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska
kunna fullgöra sina åligganden i fråga om förmåner till
totalförsvarspliktiga,
4. utbildning, anställning, kunskaper, färdigheter, anlag och
intressen som har betydelse för bedömningen av den registrerades
användbarhet inom totalförsvaret,
5. fysisk och psykisk hälsa och förmåga jämte de uppgifter som
ligger till grund för bedömningen härav,
6. om den registrerade är svensk medborgare eller inte,
7. utgången i mål om ansvar för brott mot totalförsvarsplikten,
8. att den registrerade har dömts till påföljd för brott som framgår av uppgift ur belastningsregistret som Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet fått del av,
9. att
den
registrerade
9. att
den
registrerade
genomgått säkerhetsprövning genomgått säkerhetsprövning
enligt
säkerhetsskyddslagen enligt
säkerhetsskyddslagen
(1996:627), vilken säkerhets- (2017:xx), vilken säkerhetsklass
klass prövningen avsett och prövningen avsett och resultatet
resultatet av denna,
av denna,
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10. vad som bestämts vid inskrivningen enligt lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt eller lagen (1994:1810) om möjlighet för
kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning,
11. krigsplacering, annat ianspråktagande av den registrerade för
totalförsvaret eller särskild uppgift som han eller hon ska utföra vid
höjd beredskap,
12. tjänstgöring inom totalförsvaret samt betyg, vitsord,
förordnanden och utmärkelser som är att hänföra till denna, samt
13. personliga förhållanden i övrigt som åberopas av den
registrerade, om de rör hans eller hennes tjänstgöring inom totalförsvaret.
Andra känsliga personuppgifter än sådana uppgifter som rör
hälsa eller religiös övertygelse får inte föras in i ett automatiserat
register över totalförsvarspliktiga. Uppgifter om religiös övertygelse får endast registreras om den registrerade har lämnat sitt
uttryckliga samtycke till att uppgifterna behandlas i registret och
de rör hans eller hennes tjänstgöring inom totalförsvaret.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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1.5

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:128)
om säkerhetsskydd i riksdagen och dess
myndigheter

Härigenom föreskrivs att 7, 8 och 10 §§ lagen (2006:128) om
säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
För riksdagen och de myndigFör riksdagen och de myndigheter som avses i 1 § finns heter som avses i 1 § finns
bestämmelser om säkerhets- bestämmelser om informationsprövning i säkerhetsskyddslagen säkerhetsklass,
säkerhets(1996:627).
prövning och säkerhetsintyg i
säkerhetsskyddslagen (2017:xx).
8§
När en myndighet som lagen
När en myndighet som lagen
gäller för avser att begära in gäller för avser att begära in
anbud eller träffa avtal om upp- anbud eller träffa avtal om upphandling där det förekommer handling där det förekommer
uppgifter som med hänsyn till uppgifter som med hänsyn till
rikets säkerhet omfattas av rikets säkerhet omfattas av
sekretess, skall myndigheten sekretess, ska myndigheten
träffa
ett
skriftligt
avtal träffa
ett
skriftligt
avtal
(säkerhetsskyddsavtal)
med (säkerhetsskyddsavtal)
med
anbudsgivaren eller leverantören anbudsgivaren eller leverantören
om det säkerhetsskydd som om det säkerhetsskydd som
behövs i det särskilda fallet.
behövs i det särskilda fallet.
Om
säkerhetsskyddslagen
Om
säkerhetsskyddslagen
(1996:627) gäller för anbuds- (2017:xx) gäller för anbudsgivaren eller leverantören på givaren eller leverantören på
grund av 1 § 2 eller 3 i den lagen, grund av 1 kap. 1 § i den lagen,
kan anbudsgivarens eller leve- kan anbudsgivarens eller leverantörens skyldigheter enligt rantörens skyldigheter enligt
lagen inte göras mindre långt- lagen inte göras mindre långt-
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säkerhetsskyddsavtalet.
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i gående genom villkoren
säkerhetsskyddsavtalet.

i

10 §
Av 7 § lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen framgår att Riksdagsförvaltningen får meddela föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.
Övriga myndigheter som avses i 1 § får meddela de närmare
föreskrifter inom sitt verksamhetsområde som behövs för tillämpning av
1. denna lag och
2. säkerhetsskyddslagens
2. säkerhetsskyddslagens
(1996:627) bestämmelser om (2017:xx) bestämmelser om
säkerhetsprövning.
informationssäkerhetsklass,
säkerhetsprövning och säkerhetsintyg.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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1.6

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (2007:258)
om behandling av personuppgifter i
Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 10 § lagen (2007:258) om
behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
10 §
Uppgifter om en person får behandlas för de ändamål som anges
i 9 § endast om
1. uppgifterna ger grundad anledning att anta att personen har
utövat eller kan komma att utöva verksamhet som innefattar brott
som kan hota rikets säkerhet eller terroristbrott enligt 2 § lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott eller motsvarande brottslighet enligt tidigare lagstiftning,
2. uppgifterna ger grundad anledning att anta att personen har
utövat eller kan komma att utöva underrättelseverksamhet riktad
mot Försvarsmakten och dess säkerhetsintressen,
3. uppgifterna ger grundad
3. uppgifterna ger grundad
anledning att anta att personen anledning att anta att personen
utövar annan säkerhetshotande utövar annan säkerhetshotande
verksamhet än som avses i 1 och verksamhet än som avses i 1 och
som innefattar brott eller åsido- som innefattar brott eller åsidosättande av åligganden i anställ- sättande av åligganden i anställning hos Försvarsmakten, och ning hos Försvarsmakten, och
det finns särskilda skäl till att det finns särskilda skäl till att
uppgiften skall behandlas,
uppgiften ska behandlas,
4. personen har lämnat uppgifter om säkerhetshotande verksamhet och personuppgifterna är nödvändiga för att bedöma personens trovärdighet, eller
5. uppgifterna avser infor5. uppgifterna avser information som har framkommit i mation som har framkommit i
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samband med att en person har
genomgått registerkontroll eller
särskild personutredning enligt
säkerhetsskyddslagen
(1996:627).
Uppgifter om en person skall
förses med upplysning om på
vilken av de i första stycket
angivna grunderna uppgiften
behandlas.
Om behandlingen av en
personuppgift föranleds av
något annat än antagande om att
personen har utövat eller kommer att utöva brottslig verksamhet skall det särskilt anges
att personen inte är misstänkt
för brottslig verksamhet, om det
inte på annat sätt klart framgår
att sådan misstanke inte finns.
Uppgifter om en person som
inte heller kan antas ha utövat
eller komma att utöva annan
säkerhetshotande
verksamhet
skall förses med en särskild
upplysning om detta, om det
inte på annat sätt klart framgår
att sådant antagande inte finns.
Uppgifter om en person som
avses i första stycket 1–3 skall
förses med en upplysning om
uppgiftslämnarens trovärdighet
och uppgifternas riktighet i sak.
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samband med att en person har
genomgått registerkontroll eller
särskild personutredning enligt
säkerhetsskyddslagen (2017:xx).
Uppgifter om en person ska
förses med upplysning om på
vilken av de i första stycket
angivna grunderna uppgiften
behandlas.
Om behandlingen av en
personuppgift föranleds av
något annat än antagande om att
personen har utövat eller kommer att utöva brottslig verksamhet ska det särskilt anges att
personen inte är misstänkt för
brottslig verksamhet, om det
inte på annat sätt klart framgår
att sådan misstanke inte finns.
Uppgifter om en person som
inte heller kan antas ha utövat
eller komma att utöva annan
säkerhetshotande
verksamhet
ska förses med en särskild
upplysning om detta, om det
inte på annat sätt klart framgår
att sådant antagande inte finns.
Uppgifter om en person som
avses i första stycket 1–3 ska
förses med en upplysning om
uppgiftslämnarens trovärdighet
och uppgifternas riktighet i sak.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Föreskriften i 1 kap. 10 § första stycket 5 ska tillämpas även i
fråga om registerkontroll eller särskild personutredning enligt
säkerhetsskyddslagen (1996:627).
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1.7

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 35 kap. 1, 3 och 10 §§ offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

35 kap.
1§
Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och
ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller
henne lider skada eller men och uppgiften förekommer i
1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål
eller i annan verksamhet för att förebygga brott
3. angelägenhet som avser
3. angelägenhet som avser
registerkontroll
och
särskild säkerhetsprövning
enligt
personutredning enligt säkerhets- säkerhetsskyddslagen (2017:xx),
skyddslagen (1996:627),
4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga,
utreda eller beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller
Kustbevakningen,
5. Statens medieråds verksamhet att biträda Justitiekanslern,
allmän åklagare eller Polismyndigheten i brottmål,
6. register som förs av Polismyndigheten enligt 4 kap.
polisdatalagen (2010:361) eller som annars behandlas med stöd av
de bestämmelserna eller uppgifter som behandlas av Säkerhetspolisen med stöd av 5 kap. samma lag,
7. register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,
8. register som förs av Skatteverket enligt lagen (1999:90) om
behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar eller som annars behandlas där med stöd av
samma lag,
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9. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om uppgiften inte hänför sig till registrering som avses
i 5 kap. 1 §,
10. register som förs av Tullverket enligt lagen (2005:787) om
behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,
eller
11. register som förs enligt lagen (2010:362) om polisens
allmänna spaningsregister.
Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess
rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne
lider skada eller men om uppgiften röjs. Vid förhandling om
användning av tvångsmedel gäller sekretess för uppgift om vem
som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för
att den misstänkte eller någon närstående till honom eller henne
utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.
Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
3§
Sekretess gäller i verksamhet
Sekretess gäller i verksamhet
som avser förande av eller uttag som avser förande av eller uttag
ur
register
enligt
lagen ur
register
enligt
lagen
(1998:620) om belastnings- (1998:620) om belastningsregister för uppgift i registret. I register för uppgift i registret. I
fråga om utlämnande av sådan fråga om utlämnande av sådan
uppgift gäller vad som är före- uppgift gäller vad som är föreskrivet i den lagen och i skrivet i den lagen och i
säkerhetsskyddslagen(1996:627) säkerhetsskyddslagen(2017:xx)
samt i förordningar som har samt i förordningar som har
meddelats med stöd av dessa meddelats med stöd av dessa
lagar.
lagar.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
Bestämmelserna i 10 och 12 kap. gäller inte i fråga om sekretessen
enligt denna paragraf.
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10 §
Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut
1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167)
med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
2. till en enskild enligt vad
2. till en enskild enligt vad
som föreskrivs i säkerhets- som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i skyddslagen (2017:xx) samt i
förordning som har meddelats förordning som har meddelats
med stöd i den lagen,
med stöd i den lagen,
3. enligt vad som föreskrivs i
– lagen (1998:621) om misstankeregister,
– polisdatalagen (2010:361),
– lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid
Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
– lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet,
– kustbevakningsdatalagen (2012:145),
– förordningar som har stöd i dessa lagar, eller
4. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 §
rättegångsbalken.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. För angelägenhet som avser registerkontroll och särskild
personutredning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller
35 kap. 1 § första stycket 3 i sin äldre lydelse.
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Förslag till
lag om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 § polisdatalagen (2010:361)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
1§
Personuppgifter
får
behandlas
i
Säkerhetspolisens
brottsbekämpande verksamhet om det behövs för att
1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet
som innefattar
a) brott mot rikets säkerhet,
b) terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott,
c) brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av
särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, eller
d) tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott med rasistiska eller
främlingsfientliga motiv,
2. utreda eller beivra sådana brott som avses i 1, eller, efter
särskilt beslut, annat brott,
3. fullgöra uppgifter i samband med personskydd,
4. fullgöra uppgifter enligt
4. fullgöra uppgifter enligt
säkerhetsskyddslagen
säkerhetsskyddslagen (2017:xx),
(1996:627),
5. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden,
eller
6. lämna tekniskt biträde till Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten eller Tullverket
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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1.9

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring av lagen (2010:1767)
om geografisk miljöinformation

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (2010:1767) om geografisk
miljöinformation ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §
Bestämmelser om
1. behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen
(1998:204),
2. behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns i
lagen (2000:224) om fastighetsregister,
3. krav på tillstånd för upprättande av databaser med landskapsinformation samt för spridning av kartor och andra sammanställningar av landskapsinformation finns i lagen (1993:1742) om
skydd för landskapsinformation,
4. säkerhetsskydd finns i
4. säkerhetsskydd finns i
säkerhetsskyddslagen
säkerhetsskyddslagen (2017:xx),
(1996:627), och
och
5. upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk.
I fråga om behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller
inte 2 § personuppgiftslagen (1998:204).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 22 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
22 §
Med
säkerhetsskyddsMed
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses klassificerade uppgifter avses i
information
och
material denna lag information och
oavsett form, karaktär eller material oavsett form, karaktär
överföringsteknik som omfattas eller överföringsteknik som omav krav på en viss säkerhetsnivå fattas av krav på en viss
eller en viss skyddsnivå och som säkerhetsnivå eller en viss
med hänsyn till rikets säkerhet skyddsnivå och som med hänsyn
enligt lagar och andra författ- till Sveriges säkerhet enligt lagar
ningar måste skyddas mot in- och andra författningar måste
trång, förstörelse, avlägsnande, skyddas mot intrång, förspridning, förlust eller åtkomst störelse, avlägsnande, spridning,
av någon obehörig person, eller förlust eller åtkomst av någon
någon annan typ av risk.
obehörig person, eller någon
annan typ av risk.
För skydd av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter
finns bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2017:xx).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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1.11

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (2014:514)
om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid
statsministerns tjänstebostäder

Härigenom föreskrivs att 1, 2, 4 och 5 §§ lagen (2014:514) om
ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
ska följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna
lag
innehåller
Denna
lag
innehåller
särskilda bestämmelser som rör särskilda bestämmelser som rör
verksamheten vid och skyddet verksamheten vid och skyddet
för egendom som används som för egendom som används som
tjänstebostad för statsministern. tjänstebostad för statsministern.
Bestämmelserna utgör komplet- Bestämmelserna utgör kompletteringar till och undantag från teringar till och undantag från
säkerhetsskyddslagen
säkerhetsskyddslagen (2017:xx)
(1996:627) och skyddslagen och skyddslagen (2010:305).
(2010:305).
2§
Säkerhetspolisen har det
Säkerhetspolisen har det
ansvar för tillträdesbegränsning ansvar för fysisk säkerhet som
som anges i 7 § 2 säkerhets- anges i 2 kap. 1 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) vid skyddslagen (2017:xx) vid egenegendom som används som dom som används som tjänstetjänstebostad för statsministern. bostad för statsministern.
Inför att tillträdesbegränsande
Inför att åtgärder avseende
åtgärder vidtas ska Säkerhets- fysisk säkerhet vidtas ska
polisen samråda med den eller Säkerhetspolisen samråda med
de myndigheter som förvaltar den eller de myndigheter som
egendomen och som berörs av förvaltar egendomen och som
åtgärden. När det gäller till- berörs av åtgärden. När det
trädesbegränsande åtgärder som gäller åtgärder avseende fysisk
är av större betydelse ska säkerhet som är av större betySäkerhetspolisen även samråda delse ska Säkerhetspolisen även
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samråda med Regeringskansliet.

4§
Inför att säkerhetsskyddsInför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas enligt 8 § avtal ska träffas enligt 2 kap. 4 §
säkerhetsskyddslagen
säkerhetsskyddslagen (2017:xx)
(1996:627) med anledning av med anledning av upphandling
upphandling till egendom som till egendom som används som
används som tjänstebostad för tjänstebostad för statsministern
statsministern ska den upp- ska
den
upphandlande
handlande myndigheten sam- myndigheten samråda med
råda med Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisen
5§
Inför beslut om placering i
Inför beslut om placering i
säkerhetsklass
enligt
17 § säkerhetsklass enligt 3 kap. 4 §
säkerhetsskyddslagen
säkerhetsskyddslagen (2017:xx)
(1996:627) av anställningar eller av anställningar eller annat
annat deltagande i verksamheten deltagande i verksamheten vid
vid egendom som används som egendom som används som
tjänstebostad för statsministern tjänstebostad för statsministern
ska den som bedriver verksam- ska den som bedriver verksamheten samråda med Säkerhets- heten samråda med Säkerhetspolisen.
polisen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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Förslag till
säkerhetsskyddsförordning

Härigenom föreskrivs följande.
1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
Tillämpningsområde
1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om
säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen (2017:xx). Begrepp
och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd
och tillämpningsområde som i lagen.
Föreskrifterna gäller inte för riksdagen och dess myndigheter.
2 § För Regeringskansliet gäller endast bestämmelser om informationssäkerhetsklasser, säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsprövning
och säkerhetsintyg i säkerhetsskyddslagen (2017:xx) samt bestämmelser om säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg i denna förordning.
För sådana kommittéer och särskilda utredare som avses i
kommittéförordningen (1976:119) gäller endast bestämmelser om
informationssäkerhetsklasser, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg i säkerhetsskyddslagen samt bestämmelser om säkerhetsprövning och säkerhetsintyg i denna förordning.
3 § Vad som i denna förordning föreskrivs om myndigheter gäller
också vid säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i annan form
hos staten, kommuner, landsting och enskilda.
Definitioner
4 § Med säkerhetsskyddsstödjande myndighet avses en myndighet
som, för det verksamhetsområde som anges i andra stycket, har
uppgifter enligt denna förordning i fråga om ingående av säkerhetsskyddsavtal, beslut om placering i säkerhetsklass, rådgivning och
tillsyn avseende bolag, föreningar, stiftelser och enskilda näringsidkare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
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Säkerhetsskyddsstödjande myndighet är
1. Affärsverket svenska kraftnät för elförsörjningsverksamhet,
2. Transportstyrelsen för civil flygtransportverksamhet och
verksamhet som i övrigt är av betydelse för luftfartsskydd, eller av
betydelse för hamnskydd och sjöfartsskydd,
3. Post- och telestyrelsen för verksamhet som avser elektronisk
kommunikation, och
4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för andra
säkerhetskänsliga verksamheter än sådana som anges i 1–3.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är dessutom
säkerhetsskyddstödjande myndighet för kommuner och landsting
när det gäller rådgivning och tillsyn.
5 § Staten, en eller flera kommuner eller landsting ska anses utöva
ett rättsligt bestämmande inflytande över ett aktiebolag, handelsbolag, en förening eller en stiftelse, om den eller de ensamma eller
tillsammans
1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk
förening med fler än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i
bolaget eller föreningen,
2. har rätt att utse eller avsätta fler än hälften av ledamöterna i
styrelsen för ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse, eller
3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.
Vid tillämpningen av 1–3 ska inflytande anses vara utövat av
staten, om inflytandet utövas av en juridisk person över vilken
staten bestämmer på det sätt som anges i punkterna. Motsvarande
gäller i fråga om kommuner och landsting.
6 § Med säkerhetsskyddsklassificerad handling avses handling som
innehåller säkerhetsskyddsklassificerad uppgift enligt 1 kap. 4 §
säkerhetsskyddslagen (2017:xx).
7 § Med it-system avses ett system av sammansatt mjuk- och hårdvara som behandlar information.
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2 kap. Allmänna bestämmelser om säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplanering
1 § Bestämmelser om säkerhetsskyddsanalys finns i 2 kap. 2 §
säkerhetsskyddslagen (2017:xx). Genom sådan analys ska
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vad som i övrigt
behöver ett säkerhetsskydd identifieras samt säkerhetshot och
potentiella konsekvenser, sårbarheter och behovet av säkerhetsskyddsåtgärder bedömas.
Säkerhetsskyddsanalysen ska ligga till grund för planeringen av
verksamhetens säkerhetsskydd. Analysen ska dokumenteras och
hållas uppdaterad.
2 § Vid verksamhet som förordningen gäller för ska det, om det
inte är uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som
utövar kontroll över säkerhetsskyddet och i övrigt ansvarar för att
skyldigheter som följer av 2 kap. 2 och 4 §§ säkerhetsskyddslagen
(2017:xx) fullgörs.
Ingående av säkerhetsskyddsavtal
3 § Sveriges Radio Aktiebolag, Sveriges Televison Aktiebolag,
Teracom Aktiebolag och Teracom Boxer Group Aktiebolag får
ingå säkerhetsskyddsavtal när det gäller den egna verksamheten.
En ansökan enligt 2 kap. 4 § säkerhetsskyddslagen (2017:xx) om
ingående av säkerhetsskyddsavtal från en upphandlande verksamhet
som inte själv får ingå sådant avtal ska i fråga om
1. bolag, föreningar och stiftelser där en myndighet som anges i
bilagan till denna förordning, en kommun eller ett landsting utövar
ett rättsligt bestämmande inflytande göras till den som utövar
sådant bestämmande inflytande, och
2. i övrigt till den säkerhetsskyddsstödjande myndigheten.
4 § Vid förhandlingar om sådana säkerhetsskyddsavtal som avses i
2 kap. 4 § säkerhetsskyddslagen (2017:xx) företräds det allmänna
av den myndighet, kommun eller landsting som avser att begära in
anbud eller träffa avtal eller som uppdrar åt annan att begära in
anbud eller träffa avtal.
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Säkerhetsskyddsavtal vid behov av underlag för säkerhetsintyg
5 § Den nationella industrisäkerhetsmyndigheten enligt 8 kap. 1 §
får träffa avtal om säkerhetsskydd med en leverantör, om det
behövs för att utfärda säkerhetsintyg enligt 4 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2017:xx).
Anmälan om ingående eller upphörande av säkerhetsskyddsavtal
6 § Den som ingår ett säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 4 §
säkerhetsskyddslagen (2017:xx) eller 5 § ska anmäla det till
Säkerhetspolisen. Om avtalet upphör vid annan tidpunkt än vad
som anges i avtalet, ska också upphörandet av avtalet anmälas till
Säkerhetspolisen.
I fråga om sådana säkerhetsskyddsavtal som avses i 5 § ska
anmälan enligt första stycket göras också till den nationella
säkerhetsmyndigheten enligt 8 kap. 1 §.
Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet
7 § En myndighet eller annan som planerar att i en betydande
omfattning överlåta säkerhetskänslig verksamhet ska anmäla det till
den myndighet som enligt 9 kap. 9 eller 10 § ska utföra tillsyn.
8 § När säkerhetskänslig verksamhet överlåts till en enskild ska den
överlåtande parten upplysa om att säkerhetsskyddslagen (2017:xx)
gäller för verksamheten. En sådan upplysning ska innehålla en
erinran om de skyldigheter som enligt 2 kap. 2 och 4 §§ säkerhetsskyddslagen gäller för den som är ansvarig för en säkerhetskänslig
verksamhet.
3 kap. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
Anteckning om informationssäkerhetsklass
1 § En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska märkas så att de
framgår vilken informationssäkerhetsklass uppgifterna i handlingen
har. Om handlingen innehåller uppgifter med olika informations-
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säkerhetsklass, ska den högsta informationssäkerhetsklassen avgöra
vilken märkning handlingen ska ha.
Om en säkerhetsskyddsklassificerad handling kan antas komma
att lämnas över till utländska myndigheter eller leverantörer, ska
den förses med en markering om ursprungsland.
Behörighet att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
2 § Om inte något annat följer av bestämmelser i lag, är endast den
behörig att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som
1. bedöms pålitlig från säkerhetssynpunkt,
2. har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, och
3. behöver uppgifterna för sitt arbete eller annat deltagande i
den verksamhet där de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna
förekommer.
3 § Den som tillåts ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska upplysas om räckvidden och innebörden av den sekretess
och tystnadsplikt som följer av offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) eller 5 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2017:xx).
Skydd för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas
till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation
4 § Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas till en
utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation ska omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande hos den mottagande myndigheten eller organisationen, om det inte finns
särskilda skäl för att sådana uppgifter ändå kan lämnas.
I 8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt i
förordningen (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda
uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet finns det bestämmelser om när uppgifter som omfattas av sekretess får lämnas till
en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation.
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4 kap. Informationssäkerhet
1 § Den som avser att inrätta ett it-system som ska användas för
säkerhetskänslig verksamhet ska analysera vilka krav på skydd som
finns och se till att säkerhetsskyddet utformas så att dessa krav tillgodoses.
2 § Innan ett it-system, som kan förutses komma att behandla
säkerhetsskyddklassificerade uppgifter i informationssäkerhetsklassen konfidentiell eller däröver inrättas eller i väsentliga
avseenden förändras ska myndigheten eller den som förordningen i
övrigt gäller för skriftligen samråda med Säkerhetspolisen. Om
myndigheten hör till Försvarsmaktens tillsynsområde enligt 9 kap.
9 § 1, ska den i stället samråda med Försvarsmakten.
Vad som anges i första stycket gäller även i fråga om it-system
som är av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet, även om de
inte behandlar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
3 § Ett it-system som av flera personer ska användas för behandling
av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska vara försett med
funktioner för behörighetskontroll, registrering av händelser i
systemet som är av betydelse för säkerheten, skydd mot obehörig
avlyssning, intrångsskydd, skydd mot skadlig kod samt skydd mot
röjande signaler.
Ett it-system enligt första stycket får inte tas i drift förrän det
har ackrediterats av den för vars verksamhet systemet inrättas.
Säkerhetspolisen får föreskriva eller besluta om undantag från
kravet i första stycket. Om det gäller verksamhet som hör till
Försvarsmaktens tillsynsområde enligt 9 kap. 9 § 1, får i stället
Försvarsmakten föreskriva eller besluta om sådant undantag.
4 § Myndigheter och andra som förordningen gäller för ska, innan
de behandlar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i ett it-system
utanför deras kontroll, försäkra sig om att det för uppgifterna där
finns ett tillräckligt säkerhetsskydd.
Om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska kommuniceras
och skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner, ska dessa ha
godkänts av Försvarsmakten.
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Säkerhetspolisen får föreskriva eller besluta om undantag från
kravet i andra stycket utom då kravet följer av ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande. Om det gäller verksamhet som hör till
Försvarsmaktens tillsynsområde enligt 9 kap. 9 § 1, får i stället
Försvarsmakten föreskriva eller besluta om sådant undantag.
5 § För försändelser till utlandet med säkerhetsskyddsklassificerade
handlingar, som innehåller uppgifter i informationssäkerhetsklassen konfidentiell eller däröver, ska Utrikesdepartementets
kurirförbindelser anlitas.
Säkerhetspolisen får föreskriva eller besluta om undantag från
kravet i första stycket. Om det gäller verksamhet som hör till
Försvarsmaktens tillsynsområde enligt 9 kap. 9 § 1, får i stället
Försvarsmakten föreskriva eller besluta om sådant undantag.
6 § Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som märkts som
kvalificerat hemliga ska inventeras minst en gång per år. Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som märkts som hemliga eller
konfidentiella ska inventeras i den omfattning som anges i
Säkerhetspolisen föreskrifter eller, om det gäller verksamhet som
hör till Försvarsmaktens tillsynsområde enligt 9 kap. 9 § 1,
Försvarsmaktens föreskrifter.
Kravet på inventering gäller inte för handlingar som är arkiverade.
5 kap. Personalsäkerhet
Genomförandet av säkerhetsprövningen
1 § Med grundutredning enligt 3 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen
(2017:xx) avses en utredning om personliga förhållanden av
betydelse för säkerhetsprövningen. Den ska avse bland annat betyg,
intyg, referenser samt uppgifter som den som prövningen avser har
lämnat. Identitetskontroll ska göras, om det inte är obehövligt.
2 § I 7 kap. 1 och 3–14 §§ finns bestämmelser om registerkontroll
och särskild personutredning som föranleds av ett beslut om
placering i säkerhetsklass. Ansökan om registerkontroll och
särskild personutredning ska inte göras om det redan mot bak-
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grund av vad som kommit fram vid grundutredningen står klart att
det är olämpligt att den som prövningen avser deltar i den
säkerhetskänsliga verksamheten.
3 § Av 6 kap. 1 och 3 §§ och 7 kap. 5 § följer att en myndighet i
vissa fall ska besluta om placering i säkerhetsklass och vid
Säkerhetspolisen ansöka om registerkontroll i fråga om någon som
inte ska anlitas i den egna verksamheten. Myndigheten ska inte
bedöma uppgifter som lämnas ut vid sådan kontroll utan endast
redovisa resultatet till den verksamhet som berörs. Det gäller dock
inte om det följer av 3 kap. 14 § andra stycket säkerhetsskyddslagen (2017:xx) att myndigheten ska göra den slutliga bedömningen i fråga om säkerhetsprövningen. I sådana fall ska myndigheten, om inte särskilda skäl talar emot det, samråda med den
berörda arbetsgivaren.
Dokumentation av säkerhetsprövning
4 § Säkerhetsprövningen ska dokumenteras.
Utbildning i säkerhetsskydd
5 § Den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet ska se
till att den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamheten
får utbildning i säkerhetsskydd i den utsträckning som behövs.
Behovet av utbildning ska följas upp under den tid deltagandet i
den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.
6 kap. Beslut om placering i säkerhetsklass
1 § Kommuner, landsting och de myndigheter som anges i bilagan
till denna förordning beslutar om
1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller
annat deltagande i den egna verksamheten och hos bolag, föreningar och stiftelser som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, samt

88

479

SOU 2015:25

Författningsförslag

2. placering i säkerhetsklass i fråga om anställning eller uppdrag
hos en leverantör med vilken de har ingått säkerhetsskyddsavtal
enligt 2 kap. 4 § säkerhetsskyddslagen (2017:xx).
Utöver vad som följer av första stycket beslutar Regeringskansliet också om placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om
anställning eller annat deltagande i sådan verksamhet som avses i
1 § kommittéförordningen (1998:1474).
2 § Sveriges Radio Aktiebolag, Sveriges Televison Aktiebolag,
Teracom Aktiebolag och Teracom Boxer Group Aktiebolag
beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning
eller annat deltagande i den egna verksamheten.
3 § I andra fall än de som anges i 1 och 2 §§ beslutar den säkerhetsskyddsstödjande myndigheten om placering i säkerhetsklass 2 och
3 i fråga om anställning eller annat deltagande i verksamhet hos
bolag, föreningar, stiftelser och enskilda näringsidkare enligt de
ansvarsområden som anges i 1 kap. 4 §.
4 § Om en kommun, ett landsting eller en sådan myndighet som
anges i 1 § eller 3 § bedömer att det finns behov av att placera en
anställning eller annat deltagande i säkerhetsklass 1, ska myndigheten, kommunen eller landstinget begära att regeringen beslutar
om sådan placering. Motsvarande gäller för bolag som anges i 2 §.
7 kap. Registerkontroll
Registerkontroll vid placering i säkerhetsklass
1 § Av ett beslut om att en anställning eller annat deltagande i
säkerhetskänslig verksamhet ska placeras i säkerhetsklass följer att
säkerhetsprövning vid sådan anställning eller sådant deltagande ska
omfatta registerkontroll i enlighet med 3 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2017:xx). Av ett sådant beslut följer också att en särskild
personutredning ska göras vid registerkontrollen i den utsträckning
som anges i 3 kap. 10 § säkerhetsskyddslagen.
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Registerkontroll utan placering i säkerhetsklass
2 § Registerkontroll av den som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet får göras utan placering i säkerhetsklass om det finns särskilda skäl. Regeringen beslutar om sådan registerkontroll.
Vid större evenemang, statsbesök eller andra liknade händelser
får regeringen överlåta åt Säkerhetspolisen att besluta om sådan
registerkontroll.
Närmare förutsättningar för registerkontroll
3 § Registerkontroll får göras endast om den som säkerhetsprövningen avser kan antas komma att anställas eller på annat sätt delta i
den aktuella verksamheten. Om det finns synnerliga skäl, får
kontroll göras utan ett sådant antagande.
4 § Registerkontroll vid anställning eller deltagande som placerats i
säkerhetsklass 1 eller 2 ska göras på nytt, om det finns anledning
till det.
Utförande av registerkontroll
5 § Säkerhetspolisen ska utföra registerkontroll efter ansökan från
den som beslutat om placering i säkerhetsklass eller från sådant
bolag som avses i 6 § eller från den som i annat fall beslutat om
registerkontroll.
När regeringen beslutat om placering i säkerhetsklass ska, om
inte annat anges i beslutet, kontrollen utföras efter ansökan från
den som beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3.
6 § Om det finns särskilda skäl, får en säkerhetsskyddsstödjande
myndighet besluta att ett bolag med anledning av ett beslut om
placering i säkerhetsklass får ansöka vid Säkerhetspolisen om
registerkontroll.
7 § Till en ansökan om registerkontroll ska bifogas uppgift om
lämnat samtycke enligt 3 kap. 11 § säkerhetsskyddslagen (2017:xx)
och uppgift om placering i säkerhetsklass eller, om register-
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kontrollen inte föranleds av ett beslut om placering i säkerhetsklass, beslut om registerkontroll. Om registerkontrollen avser
anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i
säkerhetsklass 1 eller 2, ska också ett skriftligt underlag bifogas där
den som kontrollen avser har lämnat uppgifter om sina personliga
förhållanden.
8 § Säkerhetspolisens uppgift att utföra registerkontrollen innefattar också uppgiften att göra en särskild personutredning enligt
3 kap. 10 § säkerhetsskyddslagen. När det gäller en anställning eller
annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1
ska sådan utredning omfatta även andra personliga förhållanden än
de ekonomiska, om det inte är obehövligt. Om det finns särskilda
skäl, ska också en utredning som avser anställningar och annat
deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 2 omfatta sådana förhållanden.
9 § När den särskilda personutredningen avser anställningar och
annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1,
ska Säkerhetspolisen hålla ett personligt samtal med den som prövningen gäller. Ett sådant samtal får dock underlåtas, om det står
klart att det inte behövs.
Ett personligt samtal ska, om det behövs, hållas också när utredningen avser anställningar och annat deltagande i verksamhet som
har placerats i säkerhetsklass 2.
Handläggningen av frågan om utlämnande av uppgifter
10 § Om det vid registerkontrollen kommer fram uppgifter som
antas kunna vara av betydelse för säkerhetsprövningen, ska
Säkerhetspolisen underställa Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden frågan om uppgifter ska lämnas ut enligt 3 kap. 12 §
säkerhetsskyddslagen (2017:xx).
11 § Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska avgöra om den
som en uppgift avser ska ges tillfälle att yttra sig över uppgiften
enligt 3 kap. 13 § säkerhetsskyddslagen (2017:xx). Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden ska vid sin prövning av denna fråga
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överväga om ett personligt samtal bör hållas med den kontrollerade. Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden finner att den
som uppgiften avser ska ges tillfälle att yttra sig över uppgiften eller
att ett personligt samtal ska hållas med denne, ska nämnden uppdra
åt Säkerhetspolisen att inhämta yttrande eller hålla personligt
samtal med den kontrollerade. Yttranden som kommit in till
Säkerhetspolisen och uppgifter som kommit fram vid personligt
samtal ska redovisas för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
12 § En uppgift som efter beslut av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska lämnas ut för säkerhetsprövning får inte
åtföljas av något annat yttrande än en förtydligande kommentar till
uppgiften.
13 § Det får inte framgå av svaret på en ansökan om registerkontroll att det finns en uppgift om den kontrollerade som inte
lämnas ut.
Avanmälan
14 § Vid upphörande av en anställning eller annat deltagande som
föranlett placering i säkerhetsklass eller vid en omplacering till en
lägre säkerhetsklass ska verksamhetens säkerhetsskyddschef skyndsamt anmäla till Säkerhetspolisen att registerkontrollen ska avslutas
eller anpassas till den lägre säkerhetsklassen. Sådan avanmälan ska
göras också om ett deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten inte längre är aktuellt.
8 kap. Internationell samverkan och säkerhetsintyg
1 § Försvarsmakten ska vara nationell säkerhetsmyndighet och
Försvarets materielverk nationell industrisäkerhetsmyndighet
enligt 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2017:xx).
Försvarsmakten ska, i fråga om andra ärenden än sådana som
avses i 4 kap. 2 och 5 §§ säkerhetsskyddslagen, till Säkerhetspolisen
lämna över ärenden som rör främst Säkerhetspolisens tillsynsområde enligt 9 kap. 9 § 2. Innan sådant överlämnade ska Försvarsmakten samråda med Säkerhetspolisen. Försvarsmakten och
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Säkerhetspolisen får komma överens om att ärendet ska handläggas
av Försvarsmakten.
2 § Om en person eller en leverantör ansöker om ett säkerhetsintyg
enligt 4 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2017:xx), får en tidigare
gjord säkerhetsprövning eller ett tidigare träffat säkerhetsskyddsavtal i den utsträckning som är lämpligt läggas till grund för
utfärdande av ett sådant intyg. Föreskrifter om detta meddelas av
Försvarsmakten och Försvarets materielverk i den utsträckning
som följer av 9 kap. 2 och 3 §§.
3 § Bestämmelserna i 5 och 7 kap. gäller i tillämpliga delar vid
ärenden enligt 4 kap. 2 och 5 §§ säkerhetsskyddslagen (2017:xx).
9 kap. Föreskrifter, rådgivning och tillsyn
Föreskrifter
1 § Säkerhetspolisen får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (2017:xx) i fråga om
förfarandet vid registerkontroll, om inte annat följer av 2 och 3 §§.
2 § Försvarsmakten får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (2017:xx) i fråga om internationella säkerhetsskyddsåtaganden, utfärdande av säkerhetsintyg
för personer enligt 4 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen, registerkontroll enligt 4 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen, samt om kryptografiska funktioner som är avsedda för skydd av säkerhetskänslig
verksamhet. Försvarsmakten ska innan sådana föreskrifter
meddelas samråda med Säkerhetspolisen.
3 § Försvarets materielverk får meddela närmare föreskrifter om
verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (2017:xx) i fråga om
utfärdande av säkerhetsintyg för leverantörer enligt 4 kap. 2 §
säkerhetsskyddslagen. Försvarets materielverk ska innan sådana
föreskrifter meddelas samråda med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.
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4 § Utöver vad som följer av 1–3 §§ får Säkerhetspolisen, med
undantag av Försvarsmaktens tillsynsområde enligt 9 § 1, meddela
ytterligare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen
(2017:xx). Säkerhetspolisen ska innan sådana föreskrifter meddelas
samråda med Försvarsmakten. Motsvarande gäller i fråga om föreskrifter enligt 4 kap. 3–6 §§.
Försvarsmakten får, utöver vad som följer av 1–3 §§, meddela
föreskrifter för sitt tillsynsområde. Försvarsmakten ska innan
sådana föreskrifter meddelas samråda med Säkerhetspolisen. Motsvarande gäller i fråga om föreskrifter enligt 4 kap. 3–6 §§.
5 § En säkerhetsskyddsstödjande myndighet får för sitt ansvarsområde enligt 1 kap. 4 § meddela föreskrifter som kompletterar
föreskrifter meddelade av Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och
Försvarets materielverk med stöd av 1–4 §§. Om det inte är
obehövligt, ska myndigheterna innan sådana föreskrifter meddelas
samråda med Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets
materielverk.
6 § Myndigheter för vilka säkerhetsskyddslagen (2017:xx) gäller
ska meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av
säkerhetsskyddslagen i fråga om säkerhetsskyddet för sin egen
verksamhet, om det inte är obehövligt. En myndighet ska innan
sådana föreskrifter meddelas samråda med Säkerhetspolisen. Om
myndigheten omfattas av Försvarsmaktens tillsynsområde enligt
9 § 1, ska den i stället samråda med Försvarsmakten.
Rådgivning
7 § Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska på begäran lämna råd
om säkerhetsskydd till Regeringskansliet, riksdagen och dess myndigheter samt till Justitiekanslern. Sådan rådgivning ska samordnas
av Säkerhetspolisen.
8 § De säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna ska inom sina
respektive ansvarsområden lämna råd i fråga om skyldigheter som
följer av säkerhetsskyddslagen (2017:xx).
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Tillsyn
9 § Tillsyn över säkerhetsskyddet ska utföras av
1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och
Försvarshögskolan samt de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet,
2. Säkerhetspolisen när det gäller övriga myndigheter utom
Justitiekanslern, och
3. de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna enligt de
ansvarsområden som följer av 1 kap. 4 §.
Tillsyn enligt första stycket får avse även verksamhet som
omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal samt verksamhet hos bolag,
föreningar och stiftelser som den verksamhet som tillsynen avser
utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över. Om inte särskilda
skäl talar emot, ska tillsynen utföras i samråd med den avtalsslutande myndigheten, kommunen eller landstinget.
10 § Utöver vad som följer av 9 § andra stycket får tillsyn över
bolag, föreningar, stiftelser och enskilda näringsidkare utföras
också av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Säkerhetspolisen
får även utföra tillsyn över kommuner och landsting. Om inte särskilda skäl talar emot det, ska tillsynen utföras i samråd med den
myndighet som ska utföra tillsyn enligt 9 § 3.
Säkerhetspolisen får besluta att myndigheten ska utföra tillsynen över en leverantör som har uppdrag för flera myndigheter,
kommuner eller landsting och där leverantörens samlade uppdrag
är av stor betydelse för Sveriges säkerhet.
10 kap. Övriga bestämmelser
Anmälan vid röjande av en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift
1 § Om en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift i informationssäkerhetsklassen konfidentiell eller däröver kan ha röjts, ska det
skyndsamt anmälas till Säkerhetspolisen Om sådan uppgift
omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande eller om
det gäller en verksamhet som hör till Försvarsmaktens tillsynsområde enligt 9 kap. 9 § 1, ska anmälan göras också till Försvarsmakten.
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Anmälan vid allvarlig säkerhetshotande verksamhet
2 § Om myndigheter och andra som förordningen gäller för får
kännedom om allvarlig säkerhetshotande verksamhet eller misstänker sådan verksamhet ska de skyndsamt rapportera förhållandet
till den myndighet som enligt 9 kap. 9 eller 10 §§ ska utföra tillsyn.
Om en sådan rapport lämnas till en annan myndighet än Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten, ska den mottagande myndigheten
skyndsamt informera Säkerhetspolisen.
Anmälan om brister i säkerhetsskyddet
3 § Om det vid utövande av tillsyn över säkerhetsskyddet
konstateras allvarliga brister som trots påpekanden inte rättas till,
ska Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten anmäla förhållandet till
regeringen. Det gäller dock inte brister hos sådana enskilda där
villkoren för säkerhetsskyddet angetts i ett säkerhetsskyddsavtal.
Om sådana brister i säkerhetsskyddet som anges i första stycket
konstaterats av annan myndighet än Säkerhetspolisen eller
Försvarsmakten, ska myndigheten informera Säkerhetspolisen. Om
bristerna gäller verksamhet som omfattas av ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande, ska myndigheten också informera
Försvarsmakten.
Överklagande
4 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Genom förordningen upphävs säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633).
3. Ett beslut om registerkontroll enligt 26 eller 27 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska, om inte annat beslutas,
motsvara ett beslut om placering i säkerhetsklass 3 enligt 3 kap. 4 §
första stycket 3 säkerhetsskyddslagen (2017:xx).
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4. Föreskriften i 3 kap. 1 § gäller inte handlingar som är arkiverade. I fråga om andra handlingar och som märkts enligt föreskrifter som meddelats med stöd av säkerhetsskyddslagen
(1996:627) ska föreskriften i 3 kap. 1 § tillämpas först den 1 januari
2020.
5. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får utan hinder av
bestämmelsen i 3 kap. 4 § lämnas ut till en utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation till utgången av 2019 utan att omfattas
av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande hos den mottagande
myndigheten eller organisationen.
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Bilaga
Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser i enlighet med vad som anges i 6 kap. 1 §.
Affärsverket svenska kraftnät,
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket,
Arbetsmiljöverket,
Brottsförebyggande rådet,
Datainspektionen,
Domstolsverket,
E-hälsomyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten,
Ekonomistyrningsverket,
E-legitimationsnämnden
Elsäkerhetsverket,
Energimarknadsinspektionen,
Exportkreditnämnden,
Finansinspektionen,
Folke Bernadotteakademin,
Folkhälsomyndigheten,
Fortifikationsverket,
Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Försvarsexportmyndigheten,
Försvarshögskolan,
Försvarsmakten,
Försvarsunderrättelsedomstolen,
Försäkringskassan,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Havs- och vattenmyndigheten,
Inspektionen för strategiska produkter,
Justitiekanslern,
Konkurrensverket,
Kriminalvården,
Kronofogdemyndigheten,
Kustbevakningen,
Lantmäteriet,
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Luftfartsverket,
Läkemedelsverket,
länsstyrelserna,
Migrationsverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
Naturvårdsverket,
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten,
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen,
Regeringskansliet,
Riksarkivet,
Riksgäldskontoret,
Rymdstyrelsen,
Sjöfartsverket,
Skatteverket
Socialstyrelsen,
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk,
Statens haverikommission,
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
Statens jordbruksverk,
Statens livsmedelsverk,
Statens servicecenter,
Statens tjänstepensionsverk,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Statens överklagandenämnd,
Statistiska centralbyrån,
Statskontoret,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,
Sveriges geologiska undersökning,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,
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Trafikverket,
Transportstyrelsen,
Tullverket,
Valmyndigheten, och
Åklagarmyndigheten.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Härigenom föreskrivs att 10 § förordningen (1989:149) om
bevakningsföretag m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §
För
godkännandemyndigFör
godkännandemyndighetens prövning av en persons hetens prövning av en persons
laglydnad och medborgerliga laglydnad och medborgerliga
pålitlighet skall uppgifter som pålitlighet ska uppgifter som
avses i 21 § 2 säkerhetsskydds- avses i 3 kap. 12 § första stycket 2
lagen (1996:627) inhämtas. säkerhetsskyddslagen (2017:xx)
Därvid skall 19, 24–26 och 28 §§ inhämtas. Därvid ska 3 kap.
säkerhetsskyddslagen och 29, 11 §, 12 § tredje stycket och 13 §
31–33 och 43 §§ säkerhets- säkerhetsskyddslagen och 7 kap.
skyddsförordningen (1996:633) 5 § första stycket, 11–13 §§ och
tillämpas.
9 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen (2017:xx) tillämpas.
Avser prövningen en person som inte redan är anlitad av ett
bevakningsföretag, inhämtar dock myndigheten uppgifter ur
belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst
enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och
7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
20 §

Regeringskansliet ska
1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid
förhandlingar med annan stat eller vid förhandlingar med och
möten inom internationella organisationer,
2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska unionens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter i
kommittéer under Europeiska kommissionen,
3. besvara formella underrättelser från kommissionen och i
övrigt upplysa kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i unionen,
4. bestämma vem som ska delta i arbetet inom Ständiga representanternas kommitté,
5. besvara motiverade yttranden från kommissionen,
6. anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av Sveriges medlemskap i unionen
eller av andra internationella överenskommelser.
7. avge svenska svar och
7. avge svenska svar och
kommentarer inom förfaranden kommentarer inom förfaranden
som följer av Sveriges medlem- som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra skap i unionen eller av andra
internationella
överenskom- internationella
överenskommelser,
melser, och
8. vara
den
nationella
8. besvara
en
utländsk
säkerhetsmyndighet som ansvarar begäran
om
inspektion,
för att upprätthålla säkerheten för utvärderingsbesök
eller
sekretessbelagda uppgifter enligt observationsflygning som följer
Europeiska rådets säkerhetsföre- av åtaganden inom Organisaskrifter samt enligt Sveriges åta- tionen för säkerhet och sam-
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ganden om detta i överenskommelser med Västeuropeiska
unionen och Nato inom ramen
för samarbetet Partnerskap för
fred, och
9. besvara
en
utländsk
begäran om inspektion, utvärderingsbesök eller observationsflygning som följer av åtaganden
inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) enligt Wiendokumentet
om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder den 30
november 2011 och fördraget
om observationsflygningar den
24 mars 1992.
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arbete i Europa (OSSE) enligt
Wiendokumentet
om
förtroende- och säkerhetsskapande
åtgärder den 30 november 2011
och fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2001:590) om behandling av uppgifter
i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2001:590) om
behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
På begäran av SäkerhetsPå begäran av Säkerhetspolisen skall lämnas ut uppgifter polisen ska lämnas ut uppgifter
som avses i 2 kap. 5 § 1–7 lagen som avses i 2 kap. 5 § 1–7 lagen
(2001:184) om behandling av (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndig- uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet om upp- hetens verksamhet om uppgifterna avser en person som gifterna avser en person som
förekommer i ett ärende om sär- förekommer i ett ärende om särskild personutredning enligt skild personutredning enligt
18 §
säkerhetsskyddslagen 3 kap. 10 § säkerhetsskydds(1996:627).
lagen (2017:xx).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2007:1141) med
instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Myndigheten har till uppgift
Myndigheten har till uppgift
att i ärenden om register- att i ärenden om registerkontroll enligt säkerhetsskydds- kontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) pröva frågor lagen (2017:xx) pröva frågor om
om utlämnande av uppgifter
utlämnande av uppgifter
1. från register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregistret,
2. från register som omfattas av lagen (1998:621) om misstankeregistret,
3. från register som omfattas av lagen (2010:362) om polisens
allmänna spaningsregister, och
4. som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361).
Myndigheten ska pröva frågor om utlämnande av uppgifter även
i sådana fall som avses i 10 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. och 7 § skyddsförordningen (2010:523).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1164) för Försvarshögskolan

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § och 4 kap. 3 § förordningen
(2007:1164) för Försvarshögskolan ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
2§
Försvarshögskolans hanteFörsvarshögskolans
ring av säkerhetsskyddsfrågor hantering av säkerhetsskyddsregleras i säkerhetsskyddslagen frågor regleras i säkerhets(1996:627)
och
säkerhets- skyddslagen (2017:xx) och
skyddsförordningen (1996:633). säkerhetsskyddsförordningen
(2017:xx).
4 kap.
3§
För att kunna bli antagen till en utbildning som leder till
officersexamen som anges i bilagan till denna förordning krävs,
utöver vad som gäller för grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5,
6 och 24 §§ högskoleförordningen (1993:100), att sökanden
1. är svensk medborgare,
2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär
utbildning,
3. har genomgått säkerhets3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven prövning och uppfyller kraven
enligt
säkerhetsskyddslagen enligt
säkerhetsskyddslagen
(1996:627)
och
säkerhets- (2017:xx) och säkerhetsskyddsskyddsförordningen (1996:633), förordningen (2017:xx), och
och
4. har av Försvarshögskolan bedömts lämplig för utbildningen.
Försvarshögskolan får meddela närmare föreskrifter om det
krav som anges i första stycket 4.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
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1.18

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning
vid regelgivning

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1164) ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Förordningen ska inte tillämpas på
1. föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom myndigheten,
2. föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191),
3. föreskrifter för utrikesförvaltningen, och
4. föreskrifter som meddelas
4. föreskrifter som meddelas
med stöd av säkerhetsskydds- med stöd av säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) eller förordningen (2017:xx) eller på
på allmänna råd till den förord- allmänna råd till den förordningen.
ningen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1266) med instruktion
för Försvarsmakten

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten
dels att 33 § ska upphöra att gälla,
dels att 26 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 §
Till Försvarsmaktens förslag om anställning och placering på
befattning ska fogas
– meritförteckning,
– uppgift om att säkerhets– uppgift om att säkerhetsprövning gjorts enligt säkerhets- prövning gjorts enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och skyddslagen
(2017:xx)
och
säkerhetsskyddsförordningen
säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633), och
(2017:xx), och
– betyg och intyg över tjänstgöring under de senaste fem åren
samt de handlingar i övrigt som Försvarsmakten vill åberopa.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
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1.20

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i officersförordningen
(2007:1268)

Härigenom föreskrivs att 9 § officersförordningen (2007:1268)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9§
För att bli antagen till grundläggande officersutbildning inom
Försvarsmakten krävs att en sökande
1. är svensk medborgare,
2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt eller annan motsvarande militär utbildning
eller tjänstgöring,
3. har genomgått säkerhets3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven prövning och uppfyller kraven
enligt
säkerhetsskyddslagen enligt
säkerhetsskyddslagen
(1996:627)
och
säkerhets- (2017:xx) och säkerhetsskyddsskyddsförordningen (1996:633), förordningen (2017:xx), och
och
4. uppfyller särskilda krav.
Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om sådan annan
motsvarande militär utbildning eller tjänstgöring som avses i första
stycket 2 och de särskilda krav som en sökande ska uppfylla enligt
första stycket 4.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
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Förslag till
förordning om ändring i skyddsförordningen
(2010:523)

Härigenom föreskrivs att 7 och 8 §§ skyddsförordningen
(2010:523) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Vid
länsstyrelsens
och
Vid
länsstyrelsens
och
Försvarsmaktens prövning av en Försvarsmaktens prövning av en
persons laglydnad och med- persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska upp- borgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i 21 § 2 gifter som avses i 3 kap. 12 §
säkerhetsskyddslagen (1996:627) första stycket 2 säkerhetsskyddsinhämtas.
lagen (2017:xx) inhämtas.
Vid prövningen ska 19, 24–
Vid prövningen ska 3 kap.
26 och 28 §§ säkerhetsskydds- 11 §, 12 § tredje stycket och 13 §
lagen och 29, 31–33 och 43 §§ säkerhetsskyddslagen och 7 kap.
säkerhetsskyddsförordningen
5 § första stycket, 11–13 §§ och
(1996:633) tillämpas.
9 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen
(2017:xx)
tillämpas.
Andra stycket gäller inte när länsstyrelsen inhämtar uppgifter ur
belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst
enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister eller
7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister.
8§
Om en persons laglydnad
Om en persons laglydnad
och medborgerliga pålitlighet och medborgerliga pålitlighet
redan har prövats enligt lagen redan har prövats enligt lagen
(1974:191) om bevakningsföre- (1974:191) om bevakningsföretag eller säkerhetsskyddslagen tag eller säkerhetsskyddslagen
(1996:627), får länsstyrelsen (2017:xx), får länsstyrelsen eller
eller Försvarsmakten vid god- Försvarsmakten
vid
godkännandeprövningen låta bli att kännandeprövningen låta bli att
inhämta de uppgifter som anges inhämta de uppgifter som anges
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i 7 §, om det står klart att någon i 7 §, om det står klart att någon
ytterligare kontroll inte behövs. ytterligare kontroll inte behövs.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
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Förordning om ändring i förordningen
(2014:1103) med instruktion för
Säkerhetspolisen

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2014:1103) med
instruktion för Säkerhetspolisen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Säkerhetspolisen får, utöver
Säkerhetspolisen får, utöver
vad som följer av 47 § säkerhets- vad som följer av 9 kap. 7 §
skyddsförordningen (1996:633), säkerhetsskyddsförordningen
ge råd om säkerhetsskydd. (2017:xx), ge råd om säkerhetsSäkerhetspolisen får även i skydd. Säkerhetspolisen får även
övrigt ge råd för att förebygga i övrigt ge råd för att förebygga
brott mot rikets säkerhet eller brott mot rikets säkerhet eller
andra särskilt viktiga samhälls- andra särskilt viktiga samhällsintressen.
intressen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
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2

Utredningens uppdrag och
arbete

2.1

Utredningens uppdrag

Enligt direktiven (se bilaga 1) ska utredningen se över säkerhetsskyddslagstiftningen. Syftet med uppdraget är främst att bättre
anpassa lagstiftningen till det som krävs för att skydda verksamhet
som har betydelse för rikets säkerhet och till de krav som det internationella samarbetet ställer.
I uppdraget ingår bl.a. att
 analysera vilka verksamheter som är av betydelse för rikets
säkerhet eller som behöver skyddas mot terrorism och därför är
i behov av säkerhetsskydd,
 föreslå hur reglerna om informationssäkerhet, som en del av
säkerhetsskyddet, bör vara utformade,
 analysera vilka förändringar som kan behövas för att bättre
anpassa lagstiftningen till de krav på säkerhetsskydd som ställs i
det internationella samarbetet,
 analysera hur ett system med säkerhetsklarering kan utformas
för svenska förhållanden,
 bedöma inom vilka verksamheter registerkontroll till skydd mot
terrorism bör få ske,
 analysera behovet av förändringar av bestämmelserna om
säkerhetsskyddad upphandling,
 ta ställning till om kravet på svenskt medborgarskap i säkerhetsskyddslagen bör förändras och
 utarbeta nödvändiga författningsförslag.
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I direktiven anges vidare ett antal områden som utredningen ska
ägna särskild uppmärksamhet. De områden som nämns är
säkerhetsskyddets syfte, informationssäkerhet, säkerhetsprövning,
registerkontroll till skydd mot terrorism, säkerhetsskyddad upphandling och industrisäkerhetsskydd, medborgarskapskravet och
tillsyn.

2.2

Utredningsarbetet

Utredningen har haft såväl möten som mer informella kontakter
med experterna.
Utredningen har också haft informella möten och kontakter
med bl.a. företrädare för Affärsverket svenska kraftnät, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, Polismyndigheten, Regeringskansliet, riksdagen,
Säkerhetspolisen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
Det har också förekommit kontakter med vissa intresseorganisationer och enskilda företag, bl.a. Näringslivets Säkerhetsdelegation, Säkerhets- och Försvarsföretagen och Vattenfall Aktiebolag.
Vidare har informella möten och kontakter förekommit mellan
utredningen och företrädare för ett flertal utredningar, bl.a. Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:13), Utredningen om översyn av de statliga
insatserna för dammsäkerhet (N 2011:05), Utredningen om skydd
för geografisk information (Fö 2012:02), Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04) och Utredningen NISU 2014 (Fö
2013:04).
Det ingår i utredningsuppdraget att redovisa de regler och förfaranden som gäller i några med Sverige jämförbara länder, i första
hand de nordiska och några länder inom EU som tillämpar ett
system med säkerhetsklarering. Vi har valt att anlägga ett något
vidare perspektiv för den internationella utblicken. Utredningen
har därför sökt information om systemen för säkerhetsskydd i
Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Tjeckien. Vi har inte
studerat Islands lagstiftning på området.
Arbetet har bedrivits främst genom undersökning av lagstiftning och i förekommande fall förarbeten samt övrig information
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från officiella webbplatser. Denna undersökning har kompletterats
med besök vid de nationella säkerhetsmyndigheterna med i förhand
lämnade skriftliga frågor till företrädare för myndigheterna.

2.3

Betänkandets disposition

Betänkandet består av 24 kapitel. Kapitel 3–9 är bakgrundskapitel
som beskriver gällande ordning och förändringsbehoven. I de
kapitlen beskriver vi säkerhetsskyddslagstiftningen, skyddsintressen, närliggande reglering, folkrättsliga förpliktelser avseende
säkerhetsskydd, myndigheter med uppgifter enligt säkerhetsskyddslagstiftningen, regleringen om säkerhetsskydd i bl.a. de
nordiska länderna, samt hoten och de huvudsakliga förändringsfaktorerna.
Kapitel 10–22 är övervägandekapitel där vi redogör för våra
bedömningar och förslag. Kapitel 10–12 inleder den delen av
betänkandet med utgångspunkter för en reformerad säkerhetsskyddslag, lagens syfte samt dess inriktning. De överväganden och
förslag som redovisas i de kapitlen utgör en grund för de frågor
som behandlas i de efterföljande kapitlen. Kapitel 13–15 tar upp
vad som ska skyddas, säkerhetsskyddsanalys, verksamhetsansvar
samt systemet med säkerhetsskyddsåtgärder med olika inriktning.
Därefter följer kapitel 16–19 som närmare behandlar säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och
personalsäkerhet samt, avslutningsvis, säkerhetsskyddad upphandling. Kapitel 20 behandlar frågor om internationell samverkan
på säkerhetsskyddsområdet och kapitel 21 tillsyn, föreskrifter och
rapportering. I kapitel 22 har vi samlat några frågor som innehållsmässigt inte passar i övriga kapitel, t.ex. om tystnadsplikt.
Kapitel 23 beskriver konsekvenserna av förslagen och frågor om
ikraftträdande. Kapitel 24 innehåller en författningskommentar till
författningsförslagen i kapitel 1.
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I det här kapitlet ges en översiktlig redogörelse för regleringen om
säkerhetsskydd, både i ett historiskt perspektiv (avsnitt 3.1 och
3.2) och enligt gällande rätt (avsnitt 3.3). I fråga om gällande rätt
finns vidare i kapitel 4 om skyddsintressen en redogörelse för
reglering som har särskild relevans för säkerhetsskyddslagen. En
samlad beskrivning av de uppgifter som bl.a. Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Affärsverket svenska kraftnät, Post- och telestyrelsen
och Transportstyrelsen har enligt säkerhetsskyddsförordningen
finns i kapitel 7. I anslutning till utredningens överväganden lämnas
också i vissa avseenden en mer utförlig beskrivning av gällande
ordning.
Det bör också tilläggas att det finns flera lagar och förordningar
och även internationella konventioner och EU-rättsakter som
innehåller bestämmelser som syftar till att tillförsäkra vissa samhällsområden och verksamheter ett säkerhetsskydd, eller till att
från ett vidare säkerhetsperspektiv mer generellt verka för ett
skydd av vissa för samhället viktiga verksamheter. I kapitel 5 finns
en redogörelse för sådan närliggande reglering.

3.1

Äldre rätt

Personalkontrollkungörelsen
Ett system för personalkontroll växte fram under andra världskriget och därefter. Personalkontrollkungörelsen (1969:446), kom
till efter förslag av den parlamentariska nämnden med anledning av
Wennerströmaffären.1
1
Parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären, betänkandet Handläggningen av
säkerhetsfrågor (SOU 1968:4).
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Reglerna i personalkontrollkungörelsen innebar i huvudsak att
personalkontroll fick göras avseende vissa befattningshavare vid de
organ som angavs i kungörelsen, företrädesvis statliga myndigheter
med uppgifter av betydelse för totalförsvaret men också vissa företag. Endast den som innehade eller skulle tillträda en tjänst som var
placerad i s.k. skyddsklass fick kontrolleras. Antalet skyddsklasser
var då, liksom nu, tre och benämnda som 1A, 1B och 2, där 1A var
den högsta klassen. Vilka tjänster som skulle placeras i skyddsklass
bestämdes av regeringen eller, när det gällde skyddsklass 2, efter
regeringens bemyndigande av vederbörande myndighet. Uppgifter i
samband med personalkontroll hämtades ur bl.a. polisens personoch belastningsregister och Säkerhetspolisens register. Rikspolisstyrelsens styrelse avgjorde vilka uppgifter som skulle lämnas ut. I
kungörelsen fanns vidare föreskrifter som innebar att den kontrollerade, med vissa begränsningar, skulle beredas tillfälle att yttra sig
innan beslut fattades om att lämna ut uppgifter från registren.
Prövningen av den kontrollerades lämplighet från säkerhetssynpunkt gjordes av den myndighet som beslutat om kontroll.
Förordningen om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter
För att åstadkomma ett skydd inom statliga myndigheter i syfte att
förhindra att obehöriga fick del av information av betydelse för
totalförsvaret eller landets säkerhet i övrigt utfärdades förordningen (1981:421) om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter.
Enligt förordningen var det varje statlig myndighets ansvar att se
till att det fanns ett tillfredsställande säkerhetsskydd inom myndighetens verksamhetsområde. Säkerhetsskyddet omfattade enligt
förordningen sekretesskydd, tillträdesskydd, infiltrationsskydd,
information och kontroll. Förordningen innehöll inte några detaljerade regler för hur säkerhetsskyddet skulle vara utformat. Rikspolisstyrelsen och myndigheten Överbefälhavaren hade till uppgift
att utfärda närmare bestämmelser och att kontrollera att bestämmelserna följdes. Förordningen var inte tillämplig på kommuner
och landsting och inte heller för riksdagen och dess myndigheter
eller för Regeringskansliet. För att skapa motsvarande skydd för
riksdagens verksamhet tillkom, efter mönster från förordningen
om säkerhetsskyddet för statliga myndigheter, lagen (1983:953)
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om säkerhetsskydd i riksdagen.2 Också för Regeringskansliet, som i
princip inte omfattades av förordningen om säkerhetsskyddet vid
statliga myndigheter, beslutades särskilda föreskrifter.

3.2

Bakgrunden till nuvarande säkerhetsskyddslag

SÄPO-kommittén
I november 1987 tillkallades en parlamentarisk kommitté, SÄPOkommittén, med uppgift att bl.a. se över personalkontrollförfarandet. Syftet med översynen var både att öka kontrollens effektivitet
och att stärka den enskildes rättssäkerhet i samband med kontrollen.
Kommittén lade i sitt slutbetänkande Säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll och meddelarfrihet (SOU 1990:51) fram
förslag till en lag om personalkontroll. Kommittén underströk i
betänkandet att den inte hade funnit anledning att ändra den
grundläggande inriktningen av personalkontrollen. Lagförslaget
byggde därför i väsentliga delar på reglerna i personalkontrollkungörelsen. Att ge reglerna om personalkontroll lagform ansågs
inte nödvändigt av konstitutionella skäl, men kommittén ansåg det
ändå lämpligt att föreslå en sådan ordning med hänsyn till reglernas
betydelse för den enskilde.
Till de sakliga nyheterna i kommitténs förslag hörde att kontroll
skulle kunna genomföras inte bara som dittills av personer med
insyn i sekretessbelagda uppgifter utan också till skydd mot
terroristaktioner.
Kommittén föreslog också en förändring i fråga om skyddsklassindelningen och begränsningen beträffande möjligheterna att
lämna ut uppgifter ur Säkerhetspolisens register i samband med
kontrollen. Beslut om att lämna ut uppgifter borde fattas av en från
polisen fristående nämnd. Också förändringar i fråga om partsinsynen föreslogs.
Betänkandet remissbehandlades. De flesta remissinstanserna
tillstyrkte förslaget om personalkontrollen eller lämnade det utan
erinran. Försvarets materielverk framförde dock invändningar mot
2
Lagen har senare ersatts av lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter, se vidare avsnitt 3.3.
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förslaget att göra det omöjligt att lämna ut uppgifter ur
Säkerhetspolisens register vid kontroll avseende skyddsklass 2.
Enligt Försvarets materielverk skulle begränsningen träffa en stor
del av de kontroller som utfördes inom försvarsindustrins område
och skulle därmed på ett oacceptabelt sätt innebära ett försvagat
skydd. Begränsningen skulle, menade Försvarets materielverk,
innebära svårigheter när det gällde samarbetet med utländsk försvarsindustri. Även Justitiekanslern ansåg det fel att inte kunna utnyttja
uppgifter i Säkerhetspolisens register i de fall detta behövdes.
Översyn av personalkontrollförfarandet
SÄPO-kommitténs förslag och de synpunkter som framfördes
under remissförfarandet ledde fram till en översyn av personalkontrollförfarandet (dir. 1993:81). Departementschefen konstaterade i direktiven att SÄPO-kommitténs förslag byggde på en lämplig balans mellan kontrollbehovet och hänsynen till den personliga
integriteten, men att det samtidigt kunde resas allvarliga invändningar mot bl.a. förslagen att ta bort möjligheterna att lämna ut
uppgifter från SÄPO-registret vid kontroll i skyddsklass 2.
Departementschefen menade att förslaget i praktiken i många fall
skulle betyda att uppgifter om samröre med politiska extremistorganisationer eller kontakter med terrorister eller utländska spionorganisationer inte fick lämnas ut vid prövning av om en person är
lämplig att få en säkerhetskänslig befattning. Det skulle medföra en
väsentlig försvagning av skyddet mot säkerhetshotande verksamhet. Till detta kom att Sveriges ansökan om medlemskap i EG hade
förändrat förutsättningarna för bedömningen av SÄPOkommitténs förslag.
Departementschefen konstaterade att många länder i Västeuropa tillämpar ett system som bygger på s.k. security clearance,
säkerhetsklarering. Enligt departementschefen var det inte realistiskt att Sverige skulle behålla ett personkontrollsystem som i viktiga avseenden skiljde sig från vad som allmänt gäller hos andra
EG-länder. Målet för utredningens uppdrag var enligt direktiven att
redovisa ett förslag till en lag om personalkontroll som bygger på
s.k. säkerhetsklarering.
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Enligt direktiven hade utredningen i uppgift att se till att såväl
kontrollintresset som integritets- och rättssäkerhetsintresset kom
att tillgodoses i den nya lagen om personalkontroll. Utredningen
fick också i uppgift att komplettera den föreslagna lagen med förslag till föreskrifter i förordningsform.
Tilläggsdirektiv om översyn av personalkontrollförfarandet
Genom tilläggsdirektiv (dir. 1993:123) fick utredningen för översyn av personalkontrollförfarandet i särskilt uppdrag att se över
frågan om att lagreglera säkerhetsskyddet hos myndigheter m.m.
Bakgrunden till tilläggsdirektiven var att Rikspolisstyrelsen och
Överbefälhavaren i en gemensam skrivelse till regeringen hade
framfört att förordningen om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter borde arbetas om och ges formen av lag. I skrivelsen
framhölls särskilt att kommunerna, som viktiga totalförsvarsmyndigheter, borde omfattas av regleringen och att regleringen därför
krävde lagform.
Rikspolisstyrelsen och Överbefälhavaren menade också att
säkerhetsskyddet i den gällande förordningen i stort sett var koncentrerat till uppgifter som omfattades av försvarssekretess och att
frågan om en utvidgning av begreppet säkerhetsskydd borde analyseras.
Statsrådet anförde i direktiven att hon var av uppfattningen att
förordningen om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter
behövde ses över och att en sådan översyn i första hand borde inriktas på en lagreglering, bl.a. med hänsyn till att det borde utredas
på vilket sätt vissa enskilda skulle omfattas av en ny reglering om
säkerhetsskydd. Som exempel nämndes företag som omfattades av
regelverk om upphandling och enskilda organ som utan att det
rörde sig om upphandlingsavtal bedrev verksamhet inom totalförsvaret. I översynen ingick inte att ta ställning till säkerhetsskyddet hos regering och riksdag.
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Säkerhetsskyddsutredningens förslag och propositionen 1995/95:129
Säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddsutredningen, lämnade i sitt betänkande Säkerhetsskydd (SOU 1994:149) förslag till en säkerhetsskyddslag och en
säkerhetsskyddsförordning.
Säkerhetsskyddsutredningens förslag kom i allt väsentligt att
läggas till grund för regeringens förslag till säkerhetsskyddslag3
som senare antogs av riksdagen. Också bestämmelserna i säkerhetsskyddsförordningen utgår i allt väsentligt från utredningens förslag.
I fråga om lagens tillämplighet för enskilda la säkerhetsskyddsutredningen fram ett i förhållande till propositionen avvikande
förslag. Utredningens förslag som fick kritik under remissförfarandet, innebar att säkerhetsskyddslagen skulle bli tillämplig på
andra företag än de offentligt ägda företagen endast när ett
säkerhetsskyddsavtal hade träffats mellan företaget och det allmänna. Regeringens förslag innebar i stället att lagen gjordes direkt
tillämplig även för sådana verksamheter.
I fråga om en övergång till ett klareringssystem gjordes bedömningen att en övergång till ett sådant system inte var motiverat.4
Därvid framfördes att det förhållandet att ett skriftligt intyg
utfärdas är en skillnad av mer formell än saklig karaktär och att ett
internationellt utbyte skulle underlättas om en säkerhetsprövning
som innehåller en registerkontroll dokumenteras. På grundval av
sådan dokumentation skulle sedan en säkerhetsklarering kunna
utfärdas, om en framställning om detta görs av en annan stat.
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) trädde i kraft den 1 juli 1996. Författningarna
ersatte därmed personalkontrollkungörelsen och förordningen om
säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter.

3
4

Prop. 1995/95:129 Säkerhetsskydd
Prop. 1995/96:129, s. 39.
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3.3

Gällande rätt – 1996 års
säkerhetsskyddslagstiftning

3.3.1

Säkerhetsskyddslagens syfte, tillämpningsområde och
huvudsakliga innehåll

Syfte
Syftet med säkerhetsskyddslagen framgår av bestämmelserna om
lagens tillämpningsområde (1 §), om vad som avses med säkerhetsskydd (6 §) samt om vad säkerhetsskyddet genom de olika
säkerhetsskyddsåtgärderna ska förebygga (7 §).
Av 1 § 3 som anger lagens tillämpningsområde i fråga om
enskilda kan utläsas att lagen tar sikte på verksamhet som är av
betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot
terrorism. Ledning i fråga om mot vad ett skydd behövs finns i 6 §.
I paragrafen anges att med säkerhetsskydd avses
1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota
rikets säkerhet,
2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets
säkerhet, och
3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff
för terroristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets
säkerhet.
I 7 § anges närmare vad säkerhetsskyddet ska syfta till genom
bestämmelser om de tre inriktningarna för säkerhetsskyddsåtgärder. I paragrafen anges att säkerhetsskyddet ska förebygga
1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets
säkerhet obehörigen, röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet),
2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till
uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet
eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet
bedrivs (tillträdesbegränsning), och
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3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i
verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning).
Paragrafen avslutas med ett tillägg om att säkerhetsskyddet även i
övrigt ska förebygga mot terrorism. Säkerhetsskydd med sådan
inriktning är i vart fall i fråga om kontroll av personal i hög grad
kopplat till bestämmelserna om skyddsobjekt i skyddslagen
(2010:305).
Begreppet rikets säkerhet
Begreppet rikets säkerhet är centralt i säkerhetsskyddslagen. I förarbetena konstateras att det inte finns någon legaldefinition av
begreppet. Till ledning i fråga om innebörden av rikets säkerhet i
säkerhetsskyddslagen framhålls bl.a. följande i förarbetena.5
Rikets säkerhet kan omfatta såväl den yttre säkerheten till skydd
för Sveriges försvarsförmåga, politiska oberoende och territoriella
suveränitet som den inre säkerheten till skydd för Sveriges demokratiska statsskick. Skyddet för den yttre säkerheten tar i första
hand sikte på totalförsvaret, dvs. den verksamhet som behövs för
att förbereda Sverige för krig. Ett hot mot rikets yttre säkerhet
anses dock kunna förekomma, även om det inte hotar totalförsvaret. Skyddet av rikets yttre säkerhet anses omfatta uppgifter
och förhållanden av rent militär betydelse eller av betydelse för
totalförsvaret i övrigt och andra uppgifter som har betydelse för
rikets nationella oberoende. I lagen (1992:1403) om totalförsvar
och höjd beredskap definieras totalförsvarsbegreppet som den
verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.
Också rikets inre säkerhet kan vara hotad utan att totalförsvaret
berörs. Angrepp på det demokratiska statsskicket kan förekomma
från grupperingar utan förbindelse med främmande makt. Det kan
också vara fråga om försök att ta över den politiska makten genom
våld eller att använda våld, hot eller tvång mot statsledningen i
syfte att påverka politikens utformning. Försök att systematiskt

5

Prop. 1995/96:129, s. 22 f.
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hindra medborgarna från att utnyttja sina demokratiska fri- och
rättigheter räknas också till hoten mot rikets inre säkerhet.
Tillämpningsområde
Säkerhetsskyddslagen är direkt tillämplig för såväl myndigheter,
kommuner och landsting som verksamhet som bedrivs i olika
företagsformer. Vilka verksamheter som lagen gäller för anges i 1 §
säkerhetsskyddslagen. Bestämmelsen innehåller bl.a. ett moment
som särskiljer aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser
över vilka det allmänna har ett rättsligt bestämmande inflytande.
Vid myndigheter, kommuner och landsting samt vid företagsformer där det allmänna har ett rättsligt bestämmande inflytande
gäller säkerhetsskyddslagen enligt ordalydelsen generellt medan
den för enskilda (dvs. företagsformer där det allmänna inte utövar
något rättsligt bestämmande inflytande) gäller om verksamheten är
av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot
terrorism. Vad som i sammanhanget avses med rättsligt bestämmande inflytande definieras i lagens 4 §.
Säkerhetsskyddslagen gäller endast i viss angiven utsträckning
för riksdagen och dess myndigheter och för Regeringskansliet (se 2
och 32 §§ säkerhetsskyddslagen och 2 § säkerhetsskyddsförordningen). Det handlar bl.a. om bestämmelserna om placering i
säkerhetsklass och om registerkontroll. Säkerhetsskyddsförordningen gäller inte för riksdagen och endast i begränsad utsträckning
för Regeringskansliet (1 och 2 §§ säkerhetsskyddsförordningen).
Vad gäller riksdagen finns det bestämmelser om säkerhetsskydd
även i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess
myndigheter. Den lagen, som kompletteras med föreskrifter, har
säkerhetsskyddslagen som förebild. För Regeringskansliet gäller på
motsvarande sätt även föreskrifter om säkerhetsskyddet i Regeringskansliet (RKF 1998:16).
Vilket säkerhetsskydd behövs i en verksamhet som lagen gäller för?
I fråga om säkerhetsskyddets omfattning anges i lagens 5 § att i
verksamhet där lagen gäller ska det säkerhetsskydd finnas som
behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga
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omständigheter. Vidare erinras om att säkerhetsskyddet ska utformas med beaktande av enskildas rätt att enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar.
I 5 § säkerhetsskyddsförordningen finns en bestämmelse om
säkerhetsanalys som ställer krav på att myndigheter och andra som
förordningen gäller för ska undersöka vilka uppgifter i deras verksamhet som ska hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet och
vilka anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd med hänsyn till
rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism.
I 30 § säkerhetsskyddslagen finns en bestämmelse om intern
kontroll (se avsnitt 3.3.6).
I fråga om de olika säkerhetsskyddsåtgärderna innehåller lagen
nästan uteslutande bestämmelser om säkerhetsprövning. Det har
sin förklaring i att säkerhetsprövning innebär åtgärder i form av
bl.a. registerkontroll som i stor utsträckning förutsätter en reglering i lag. I fråga om informationssäkerhet och tillträdesbegränsning finns närmare bestämmelser i säkerhetsskyddsförordningen
och i tillämpningsföreskrifter. Motsvarande gäller även för det
närmare förfarandet vid säkerhetsprövning och registerkontroll.
För att kunna ge en sammantagen bild av vad som gäller i fråga om
de olika säkerhetsskyddsåtgärderna är det lämpligt att i ett
sammanhang redogöra för bestämmelser i lag och förordning och i
viss utsträckning även i myndighetsföreskrifter (se vidare avsnitten
3.3.2–3.3.4).
Övriga bestämmelser om säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddslagen innehåller också bestämmelser om säkerhetsskyddad upphandling (säkerhetsskyddsavtal), intern kontroll och
utbildning samt bestämmelser om föreskrifter och tillsyn. Vi redogör för de bestämmelserna i avsnitten 3.3.5–3.3.7 där vi samtidigt
behandlar den reglering som i de avseendena finns i säkerhetsskyddsförordningen.
I säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen finns
även vissa bestämmelser som tar sikte på internationell samverkan
(se vidare avsnitt 3.3.8).
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Informationssäkerhet

Vad innebär informationssäkerhet?
I säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet ingår förebyggande
av att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets
säkerhet obehörigen, röjs, ändras eller förstörs, oavsett om det sker
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Dessa uppgifter definieras i 4 §
säkerhetsskyddsförordningen som hemliga uppgifter. Där definieras
även hemlig handling som en handling som innehåller hemliga uppgifter. Regleringen i fråga om informationssäkerhet består till stor
del av bestämmelser i säkerhetsskyddsförordningen och i tillämpningsföreskrifter som rör hantering av hemliga uppgifter och
hemliga handlingar.
Behörighet till hemliga uppgifter
I 7 § säkerhetsskyddsförordningen anges tre kriterier som måste
vara uppfyllda för att någon ska få ta del av hemliga uppgifter. För
det första ska personen bedömas som pålitlig från säkerhetssynpunkt. Det innebär som huvudregel att personen är säkerhetsprövad och efter prövningen bedömd som pålitlig. För det andra
krävs tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd för att kunna
hantera de hemliga uppgifterna på ett säkert sätt. För det tredje
krävs att personen behöver uppgifterna för sitt arbete.
Anmälan vid röjd uppgift
Om en hemlig handling kan ha röjts ska det skyndsamt anmälas till
Säkerhetspolisen under förutsättning att röjandet kan antas
medföra men för rikets säkerhet som inte enbart är ringa (10 §
säkerhetsskyddsförordningen). Skälen till bestämmelsen är dels att
kunna utreda det eventuella straffrättsliga ansvaret för röjandet,
dels att kunna vidta åtgärder för att minska skadan i det enskilda
fallet och om möjligt minska risken för framtida röjande.

127

518

Säkerhetsskyddslagstiftningen

SOU 2015:25

It-säkerhet
I 12 och 13 §§ säkerhetsskyddsförordningen finns bestämmelser
som tar sikte på skyddet för hemliga uppgifter i it-system och vid
kommunicering av uppgifterna. I bestämmelserna regleras bl.a. att
en myndighet innan den inrättar ett it-system6 som kan skada totalförsvaret ska samråda med Försvarsmakten eller i vissa fall
Säkerhetspolisen, att ett system för hemliga uppgifter som ska
användas av flera personer ska godkännas från säkerhetssynpunkt
innan det tas i drift och att hemliga uppgifter får krypteras endast
med kryptosystem som har godkänts av Försvarsmakten.
Tillämpningsföreskrifter
Informationssäkerheten inklusive it-säkerhet regleras mer i detalj i
Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens tillämpningsföreskrifter.
Bestämmelserna syftar till att hemliga uppgifter och handlingar ska
hanteras på ett betryggande sätt.
I avsnitt 16.4 finns en beskrivning över åtgärder inom informationssäkerheten.
3.3.3

Tillträdesbegränsning

Vad avses med tillträdesbegränsning?
Med tillträdesbegränsning avses ett fysiskt skydd för att hindra
obehöriga att få tillträde till platser där de kan få tillgång till hemliga uppgifter eller där det pågår verksamhet av betydelse för rikets
säkerhet. Tillträdesbegränsning ska även förebygga terrorism. Tillträdesbegränsning i säkerhetsskyddslagstiftningen har ett nära
samband med reglerna om förbud mot tillträde i skyddslagen
(2010:305) och ett beslut om skyddsobjekt kan sägas vara en kvalificerad form av tillträdesbegränsning. Tillträdesbegränsning enligt
säkerhetsskyddslagen ålägger dem som omfattas av reglerna att
pröva i vilken utsträckning en tillträdesbegränsning är påkallad och
6

I författningstexten används den något ålderdomliga skrivningen ”register som ska föras
med hjälp av automatisk databehandling”.
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att i förekommande fall utforma begränsningen på ett tillfredsställande sätt.7
Tillträdesbegränsningen kan utformas på olika sätt. Sådana
åtgärder ska dock enligt 10 § säkerhetsskyddslagen utformas så att
den enskildes rätt att röra sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt.
Åtgärder för tillträdesbegränsning
Tillträdesbegränsningen kan hindra, fördröja och förvarna om obehörigt tillträde till platser där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs
eller där hemliga uppgifter bearbetas eller förvaras. Tillträdesbegränsning kan ske t.ex. genom utfärdande och tillkännagivande
av tillträdesförbud, passerkontroll, byggnadstekniska åtgärder,
bevakningstekniska hjälpmedel, larmanordningar och bevakning. I
Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens tillämpningsföreskrifter
finns detaljerade bestämmelser om hur tillträdesbegränsningen ska
utformas. I avsnitt 17.4 finns en förteckning över åtgärder för bl.a.
tillträdesbegränsning.
3.3.4

Säkerhetsprövning

När gäller krav på säkerhetsprövning?
Säkerhetsprövning ska göras innan en person genom anställning eller
på något annat sätt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets
säkerhet eller anlitas för uppgifter som är viktiga för skyddet mot
terrorism (11 § säkerhetsskyddslagen). Säkerhetsprövning förutsätter
inte placering i säkerhetsklass enligt 17 § säkerhetsskyddslagen.
Däremot är sådana i säkerhetsprövningen ingående kvalificerade
moment som registerkontroll och särskild personutredning
förbehållna situationer där det är fråga om anställning eller annat
deltagande som placerats i en säkerhetsklass. Också bestämmelser om
verksamheter som särskilt behöver skyddas mot terrorism ger stöd för
registerkontroll som ett led i en säkerhetsprövning.
7
Prop. 1995/96:129, s. 77 och Säkerhetspolisens handbok Säkerhetsskydd – en vägledning,
2010, s. 34.
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Vad ska bedömas?
Vad som ska bedömas inom ramen för säkerhetsprövningen framgår av 7 och 11 §§ säkerhetsskyddslagen. I 7 § 3 nämns pålitlighet
från säkerhetssynpunkt. I 11 § anges att prövningen ska klarlägga
om personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas av
säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt.
Av författningskommentaren till 7 § 3 framgår bl.a. att pålitlighetsbedömningen ska innefatta inte bara en bedömning av om det finns
en risk för att personen i fråga kan göra sig skyldig till spioneri eller
dylikt utan också av risken för att bli utsatt för olika påtryckningar
eller risker för att den enskilde genom slarv eller på annat oavsiktligt sätt röjer sekretessbelagda uppgifter.
Prövningsunderlaget
I 27 § säkerhetsskyddslagen anges att säkerhetsprövningen ska
grundas på den kunskap som finns om den som prövas, de uppgifter som (för det fall att sådan kontroll och utredning ska göras)
kommit fram vid registerkontroll och särskild personutredning,
arten av den verksamhet för vilken prövningen görs samt omständigheterna i övrigt. Vidare framgår av 14 § säkerhetsskyddsförordningen att prövningen innebär kontroll av betyg, intyg och referenser och även en identitetskontroll.
När ska registerkontroll göras?
I vilken utsträckning registerkontroll och särskild personutredning
ska användas vid säkerhetsprövning styrs, förutom vad avser skydd
mot terrorism, av bestämmelserna om placering i säkerhetsklass i
17 § säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsklasserna är tre till antalet.
Placeringen bestäms av en kombination av två faktorer; i vilken
omfattning den berörde kan få del av sekretessbelagda uppgifter
och om det är fråga av uppgifter av synnerlig betydelse för rikets
säkerhet eller uppgifter av betydelse för rikets säkerhet. I fråga om
placering i säkerhetsklass 3 gäller ett uttryckligt krav på skada av
viss storlek (men för rikets säkerhet som inte är ringa) om uppgifterna röjs för obehöriga.
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Om det finns särskilda skäl får också registerkontroll göras för
att skydda mot terrorism (14 § säkerhetsskyddslagen). Den närmare regleringen i det avseendet finns i 26–27 a § säkerhetsskyddsförordningen. Det anges särskilt att sådan kontroll får göras
endast om skyddsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Bestämmelserna innebär att en registerkontroll för detta syfte får
göras i fråga om den som ska anställas eller på annat sätt delta i
verksamhet vid bl.a. civila flygplatser, flygstationer och flygpassagerarterminaler, statschefens residens och bostäder, statsministerns bostäder, anläggningar inom elförsörjningen som är
skyddsobjekt, Regeringskansliets byggnader och vissa andra
skyddsobjekt enligt skyddslagen. Registerkontroll får göras också
beträffande de personer som ska förordnas enligt 16 § (lagen
(2004:487) om sjöfartsskydd eller 4 kap. 3 § lagen (2006:1209) om
hamnskydd samt av den som ska anställas eller på annat sätt delta i
verksamhet som har betydelse för luftfartsskyddet, om det följer av
en internationell överenskommelse som Sverige tillträtt eller av en
bindande EU-rättsakt på området för luftfartsskydd att säkerhetsprövningen ska omfatta registerkontroll.
Vad innebär registerkontroll?
Med registerkontroll avses enligt 12 § säkerhetsskyddslagen att
uppgifter hämtas från ett register som omfattats av lagen
(1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister eller lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister samt att uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361) hämtas in. Av 18 § säkerhetsskyddslagen framgår i
vilka fall en särskild personutredning ska göras vid registerkontroll.
Närmare bestämmelser om sådan utredning finns i 34–37 §§
säkerhetsskyddsförordningen.
Det krävs att den som ska kontrolleras ger sitt samtycke innan
någon registerkontroll genomförs (19 § säkerhetsskyddslagen). I
säkerhetsskyddslagens 21–23 §§ anges vilka uppgifter om den
kontrollerade och vissa till den kontrollerade närstående som ett
utlämnande får omfatta. Tidigare innebar registerkontroll i fråga
om skydd mot terrorism att endast uppgifter om vissa angivna
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brott fick lämnas ut. Genom ändringar i säkerhetsskyddslagen
gäller numera inte någon sådan begränsning.8
Uppgifter som kommer fram vid registerkontroll och särskild
personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning endast om de
kan antas ha betydelse för prövningen av den kontrollerades pålitlighet
från säkerhetssynpunkt (24 § säkerhetsskyddslagen). Bedömningen av
vilka uppgifter som har en sådan relevans för säkerhetsprövningen
görs av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (31 § säkerhetsskyddsförordningen). Det finns krav på att den berörde ska få tillfälle
att yttra sig över uppgifter som kommit fram vid en kontroll innan
uppgifterna lämnas ut för säkerhetsprövning (25 § säkerhetsskyddslagen). Undantag gäller för uppgift som omfattas av sekretess i
förhållande till den enskilde. I fråga om prövningen av de utlämnade
uppgifterna anges i 27 § säkerhetsskyddslagen att den som bestämmer
om registerkontroll avgör självständigt om den person som prövas ska
få anlitas.
Beslut om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll
Vilka som har behörighet att besluta om placering i säkerhetsklass och
om registerkontroll framgår av 20 § säkerhetsskyddslagen i
kombination med 18–22 och 26 a–27 a §§ säkerhetsskyddsförordningen samt av bilagan till den förordningen. Bestämmelserna innebär
sammanfattningsvis att regeringen, med undantag för riksdagens
förvaltningsområde, ytterst har beslutanderätten men kan överlåta den
åt myndigheter, kommuner och landsting och, om det finns särskilda
skäl, vissa företag. Regeringen har överlåtit i princip all beslutanderätt,
med undantag för framför allt beslut om placering i säkerhetsklass 1,
till myndigheter, kommuner och landsting samt till några få bolag där
starka oberoendehänsyn gör sig gällande, bl.a. Sveriges Radio
Aktiebolag. I övrigt är det vissa utsedda myndigheter (Affärsverket
svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen eller
någon av länsstyrelserna) som beslutar om placering i säkerhetsklass
och om registerkontroll i fråga om anställning eller annat deltagande i
enskild verksamhet. En närmare redogörelse för myndigheternas
beslutanderätt i detta avseende finns i kapitel 7.
8

Prop. 2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m.
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3.3.5

Säkerhetsskyddslagstiftningen

Säkerhetsskyddad upphandling

När ska en säkerhetsskyddad upphandling göras?
Av 8 § första stycket säkerhetsskyddslagen följer att när staten
avser att begära in anbud eller träffa avtal om upphandling där det
förekommer hemliga uppgifter ska staten träffa ett skriftligt avtal
(säkerhetsskyddsavtal) med anbudsgivaren eller leverantören om
det säkerhetsskydd som behövs i det särskilda fallet. Detsamma
gäller för kommuner och landsting. Vad som ska gälla för anbudsgivare och leverantörer i frågan om säkerhetsskydd regleras i
säkerhetsskyddsavtalet och anpassas efter behovet i varje enskilt
fall.
Bestämmelserna om säkerhetsskyddad upphandling gäller inte
för bolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, kommuner
eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
Bestämmelserna gäller inte heller för enskilda som omfattas av
säkerhetsskyddslagen.
Vad innebär ett säkerhetsskyddsavtal?
Att ett säkerhetsavtal har slutits innebär inte att säkerhetsskyddslagen blir tillämplig på anbudsgivarens eller leverantörens verksamhet, utan vad som ska gälla i fråga om säkerhetsskydd regleras i
avtalet. Om säkerhetsskyddslagen av något annat skäl är tillämplig
på anbudsgivaren eller leverantören, t.ex. på grund av att denna
bedriver verksamhet av betydelse för rikets säkerhet, kan åliggandena enligt lagen inte inskränkas genom avtalet (8 § andra stycket
säkerhetsskyddslagen).
Syftet med säkerhetsskyddsavtalet är att skyddet för hemliga
uppgifter ska vara detsamma oberoende av i vilken verksamhet
dessa förekommer.
Vad regleras i säkerhetsskyddsavtalen?
I avtalen regleras hur anbudsgivaren ska utforma sitt säkerhetsskydd avseende informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och
säkerhetsprövning. Avtalen kan också innehålla villkor om bl.a.
säkerhetsskyddsorganisation, utbildning och information, kontroll,
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vite, säkerhetsskyddsinstruktion och säkerhetsplan.9 Säkerhetsskyddsavtalet är som huvudregel kopplat till affärsavtalet genom att
det sistnämnda görs beroende av att åliggandena i säkerhetsskyddsavtalet följs av leverantören.
3.3.6

Intern utbildning och kontroll

Myndigheter och andra som lagen gäller för ska se till att personalen får utbildning i frågor om säkerhetsskydd och att säkerhetsskyddet kontrolleras (30 § säkerhetsskyddslagen).
Av förarbetena10 framgår att en förutsättning för ett effektivt
säkerhetsskydd är att all personal får grundläggande utbildning i
ämnet. I första hand gäller det de som direkt befattar sig med
sekretessbelagda uppgifter eller har sin arbetsplats på ett känsligt
område. Det betonas dock att grundläggande kunskaper bör finnas
hos samtliga medarbetare på en arbetsplats som omfattas av
säkerhetsskyddet.
Syftet med den interna kontrollen är att se till att bestämmelserna om säkerhetsskydd efterlevs vid den egna myndigheten
och att skyddsnivån är jämn och hög.
3.3.7

Tillsyn, föreskrifter och anmälan till regeringen

Tillsyn
I 31 § säkerhetsskyddslagen anges att regeringen föreskriver vem
som ska kontrollera säkerhetsskyddet hos myndigheter och andra
som lagen gäller för samt hos anbudsgivare och leverantörer som
har träffat ett säkerhetsskyddsavtal. Därutöver anges att staten,
kommuner och landsting ska se till att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd hos de bolag, föreningar och stiftelser
över vilka de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt hos
anbudsgivare och leverantörer med vilka de har träffat ett
säkerhetsskyddsavtal.
9
Försvarsmaktens Handbok Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal, 2010
års utgåva (M7739-352025), s. 31.
10
Prop. 1995/96:129 s. 29.
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Säkerhetspolisen och Försvarsmakten utför tillsyn av myndigheter enligt den fördelning av ansvaret som anges i 39 § säkerhetsskyddsförordningen. Säkerhetspolisen ska också utföra tillsyn över
kommuner och landsting (3 § och 39 § 2 säkerhetsskyddsförordningen). När det gäller bolag, föreningar, stiftelser och enskilda
näringsidkare utövas kontrollen av Affärsverket svenska kraftnät
för elförsörjningsverksamhet, Post- och telestyrelsen för verksamhet som avser elektronisk kommunikation, Transportstyrelsen för
flygtransportverksamhet och i övrigt länsstyrelsen (19 § andra
stycket och 40 § säkerhetsskyddsförordningen). Även på dessa
områden kan dock säkerhetsskyddet kontrolleras av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Kontrollen ska i så fall utföras i samråd med den primärt ansvariga myndigheten (42 § säkerhetsskyddsförordningen)
Föreskriftsrätt
I 33 § säkerhetsskyddslagen anges att regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar de närmare föreskrifter som
behövs för lagens tillämpning. Bestämmelser om föreskriftsrätt
finns i 43–45 §§ säkerhetsskyddsförordningen. Av 43 och 44 §§
framgår att Säkerhetspolisen får meddela närmare föreskrifter i
fråga om förfarandet vid registerkontroll och att Säkerhetspolisen
och Försvarsmakten i övrigt får meddela föreskrifter för sina
respektive tillsynområden.
Övriga myndigheters föreskrifträtt regleras i 45 §. där det anges
att myndigheterna ska meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen i fråga om säkerhetsskyddet
inom sina verksamhetsområden, om det inte är uppenbart obehövligt. Vidare finns bestämmelser om samråd och om att föreskrifterna får avvika från föreskrifter meddelade av Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten endast om det har medgivits.
Anmälan till regeringen
Bestämmelser om anmälan till regeringen finns i 48 och 49 §§
säkerhetsskyddsförordningen. Sådan anmälan ska göras, om det vid
utövandet av tillsyn över säkerhetsskyddet konstateras brister som,
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trots påpekanden, inte rättas till eller om det vid säkerhetsprövning
hos en statlig myndighet kommer fram att en person som redan är
anställd vid myndigheten måste anses olämplig från säkerhetssynpunkt för sin befattning.
3.3.8

Internationell samverkan

Det finns några bestämmelser i säkerhetsskyddslagen och
säkerhetsskyddsförordningen som tar sikte på internationell samverkan. Det gäller dels 15 § säkerhetsskyddslagen om registerkontroll efter ansökan från annan stat eller mellanfolklig organisation,
dels 17 § säkerhetsskyddsförordningen om säkerhetsskyddsavtal
vid internationellt samarbete om utveckling och produktion av
försvarsmateriel. Bestämmelserna och dess bakgrund beskrivs i
kapitel 20.
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I de följande avsnitten redogör vi översiktligt för reglering som har
särskild relevans för säkerhetsskyddslagen.
Säkerhetsskyddets övergripande syfte är att förebygga spioneri,
sabotage och andra brott som hotar rikets säkerhet samt terroristbrott, även om brotten inte hotar rikets säkerhet. I avsnitt 4.1
redogör vi för straffbestämmelser avseende bl.a. dessa brott.
Vidare är säkerhetsskyddslagen i hög grad uppbyggd kring
behovet av åtgärder för att skydda hanteringen av hemliga uppgifter, dvs. uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400), OSL, och som rör rikets säkerhet. I
avsnitt 4.2 redogör vi för bestämmelser om sekretess som kan utgöra grund för att hanteringen av uppgifterna omfattas av krav på
säkerhetsskydd.
I fråga om säkerhetsskyddsåtgärder till skydd mot terrorism
finns en nära koppling till bestämmelserna om skyddsobjekt i
skyddslagen (2010:305). I avsnitt 4.3 redogör vi för de
bestämmelserna.

4.1

Brott som säkerhetsskyddet ska skydda mot

4.1.1

Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet

Ett förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet
Kapitel 19 i brottsbalken (Om brott mot Sveriges säkerhet) handlar
om brott som innebär olika slag av angrepp mot svenska staten
vilka främjar utländska intressen. Sedan den 1 juli 2014 gäller en
ändrad lydelse för flera av de centrala straffbestämmelserna och

137

528

Skyddsintressen

SOU 2015:25

också en ny straffbestämmelse om olovlig underrättelseverksamhet
mot Sverige.1 Ändringarna i kapitlet (som också har en ny lydelse
av kapitelrubriken) innebär skärpningar i den reglering som bl.a.
rör skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet. I lagstiftningsärendet behandlades innebörden av begreppet rikets
säkerhet som i bl.a. den nya lydelsen av spioneribestämmelsen kom
att ersättas av Sveriges säkerhet.
Spioneri
I 19 kap. 5 respektive 6 § brottsbalken finns bestämmelser om
straff för spioneri och grovt spioneri. Detta brott har som föremål
för gärningen vissa uppgifter om försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något
förhållande i övrigt, vars uppenbarande för främmande makt kan
medföra men för Sveriges säkerhet. Denna beskrivning av vilket men
(skada) som uppgiftens uppenbarande kan ha är ny. Före lagändringen 2014 var motsvarande lydelse; men för totalförsvaret eller
eljest för rikets säkerhet.
I fråga om spioneribestämmelsens tillämpningsområde gjorde
regeringen bedömningen att vilka förhållanden som är av betydelse
för Sveriges säkerhet – och i vilka fall men-rekvisitet är uppfyllt – är
delvis avhängigt hur samhället är ordnat samt beroende av hotens
karaktär och nationens medel för att möta dessa.2 Regeringen
anförde vidare att utvecklingen har fört med sig att uppgifter som
är skyddsvärda med hänsyn till Sveriges säkerhet i dag kan finnas
inom fler områden än tidigare. Det betonades vidare att för frågan
om straffansvar det inte är avgörande inom vilket samhällsområde
den aktuella uppgiften finns och att spioneribestämmelsen således
kan träffa även underrättelseverksamhet som riktar sig mot t.ex.
företag, politiska företrädare och universitet, om uppgifterna rör
sådana förhållanden som det kan skada Sveriges säkerhet att en
främmande makt känner till.
Regeringen anförde också att tillämpningsområdet inte bör
begränsas till uppgifter rörande förhållanden av hemlig natur. En
1
Se SFS 2014:383 som föranletts av riksdagens beslut med anledning av Prop. 2013/14:51
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet.
2
a. prop., s. 39.
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sådan ändrad ordning, som förordats av Svenska advokatsamfundet, ansåg regeringen kunna innebära att i och för sig straffvärda
förfaranden som kan skada skyddsintresset faller utanför tillämpningsområdet, t.ex. när det är fråga om uppgifter som hanteras i
verksamheter som inte lyder under offentlighets- och sekretesslagen eller vid sammanställningar av öppna uppgifter.3
Slopandet av den tidigare hänvisningen i men-villkoret till
”totalförsvaret” motiverades på följande sätt:4
Men-rekvisitet innebär att spioneribestämmelsen endast är tillämplig
på uppgifter som rör förhållanden av sådan betydelse att dess uppenbarande för främmande makt kan skada Sveriges säkerhet. Det är alltså
inte tillräckligt för straffansvar att ett förfarande kan skada totalförsvaret utan att samtidigt innebära en potentiell skada för Sveriges säkerhet. Trots det nämns i dag totalförsvaret särskilt i samband med menrekvisitet. Utredningen har föreslagit att rekvisitet ”totalförsvaret” ska
tas bort från bestämmelsen. Begreppet omfattar både militär och civil
verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvarshänsyn spelar av uppenbara skäl en viktig roll vid bedömningen av om en uppgift är av betydelse för Sveriges säkerhet. Som
utredningen har konstaterat fyller emellertid rekvisitet ”totalförsvaret”
inte någon självständig funktion för straffbestämmelsens tillämpning.

Vid revisionen behölls exempelförteckningen i straffbestämmelsen.
Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet hade i sitt betänkande (SOU 2012:95) föreslagit
att den exemplifierande uppräkningen av uppgifter skulle utgå ur
lagtexten. Flera remissinstanser ställde sig tveksamma till förslaget
och menade att en sådan ändring skulle medföra en osäkerhet om
tillämpningsområdet. Regeringen instämde i kritiken och ansåg att
exemplifieringen borde kvarstå. Samtidigt betonade regeringen att
uppräkningen inte är uttömmande och att det varken är möjligt
eller lämpligt att lämna en uttömmande uppräkning av dessa uppgifter i paragrafen eller att närmare ringa in de verksamhetsområden där de kan finnas. Regeringen anförde vidare att det känsliga
kunskapsområde som spioneribestämmelsen är avsedd att skydda
inte är konstant utan påverkas av samhällsutvecklingen och att
därmed en viss osäkerhet är oundviklig i detta avseende.
3
I tidigare förarbeten till spioneribestämmelsen har framhållits att systematiskt insamlande
av uppgifter, vilka var och en för sig är ofarliga, kan vara menligt för Sveriges säkerhet när de
sammanställs. Det kan t.ex. gälla uppgifter om trafiken i en viss hamn.
4
a. prop., s.41.

139

530

Skyddsintressen

SOU 2015:25

Obehörig befattning med och vårdslöshet med hemlig uppgift
I 19 kap. 7 och 8 §§ brottsbalken finns bestämmelser om straff för
obehörig befattning med hemlig uppgift. Vid revisionen år 2014
förenklades brottsbeskrivningen. Brottet skiljer sig från spioneri på
så sätt att straffansvar inte förutsätter att gärningsmannens syfte
varit att gå främmande makt tillhanda men väl att det varit fråga om
uppgifter rörande förhållanden av hemlig natur.
I 19 kap. 9 § brottsbalken finns bestämmelser om straff för
vårdslöshet med hemlig uppgift. Brottet är ett oaktsamhetsbrott. I
övrigt är rekvisiten desamma som vid brottet obehörig befattning
med hemlig uppgift.
Olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige
Enligt den nya bestämmelsen om olovlig underrättelseverksamhet
mot Sverige i 19 kap. 10 § brottsbalken träffas den som ”hemligen
eller med användande av svikliga medel antingen bedriver verksamhet vars syfte är anskaffande av uppgifter om förhållanden vars
uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges
säkerhet eller medverkar till sådan verksamhet mer än tillfälligt” av
straffansvar. Bestämmelsen har motiverats med att det i betydande
omfattning förekommer att främmande makt bedriver oönskad
underrättelseverksamhet i Sverige som syftar till att komma över
uppgifter som är känsliga med hänsyn till Sveriges säkerhet. Det
utmärkande för sådan underrättelseverksamhet är att den sker dolt
och med användande av svikliga medel, till skillnad från den legitima underrättelseverksamheten som kännetecknas av att den sker
öppet och i andra former.
Olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt m.m.
Vid ändringarna år 2014 flyttades med viss revision den bestämmelse om olovlig underrättelseverksamhet som tidigare fanns i
19 kap. 10 § första stycket brottsbalken till en ny paragraf, 10 a §.
Bestämmelsen anger att den som, för att gå främmande makt
tillhanda, här i landet antingen bedriver verksamhet vars syfte är
anskaffande av uppgifter om förhållanden vars uppenbarande för
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den främmande makten kan medföra men för annan främmande
makts säkerhet eller medverkar till sådan verksamhet mer än
tillfälligt, döms för olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt. Vid revisionen gjordes en språklig förenkling. Den
bestod i att ”militära förhållanden” inte längre särskilt anges i
bestämmelsen. Därmed blir, menade man i förarbetena, det tydligare att straffbestämmelsen tar sikte på verksamhet som är inriktad på att komma över uppgifter om sådana förhållanden som det
kan skada den främmande makten att en annan främmande makt
känner till, oavsett om det är fråga om militära eller andra förhållanden.
Bestämmelser om underrättelseverksamhet mot person (s.k.
flyktingspionage) som tidigare fanns i 19 kap. 10 § andra stycket
finns numera i en ny paragraf (10 b).
Andra straffbestämmelser i 19 kap. brottsbalken
I 19 kap. brottsbalken finns vidare bestämmelser om straff för bl.a.
högförräderi, trolöshet vid förhandling med främmande stat, olovlig värvning, tagande av utländskt understöd och olovlig underrättelseverksamhet mot person. Den närmare innebörden av dessa
bestämmelser utvecklas inte här.
4.1.2

Sabotage och andra brott i brottsbalken som kan hota
rikets säkerhet

Sabotage m.m.
I 13 kap. brottsbalken finns straffbestämmelser avseende allmänfarliga brott. Vissa av dessa brott (bl.a. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt sabotage, kapning,
sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage) anses beroende
på syftet med brottet utgöra brott mot rikets säkerhet. Flera av de
gärningar som beskrivs i 13 kap. brottsbalken (bl.a. sabotage, kapning och sjö- och luftfartssabotage, spridande av gift eller smitta)
ska i stället under vissa förutsättningar utgöra terroristbrott (se
avsnitt 4.1.3).
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Bestämmelser om straff för sabotage och grovt sabotage finns i
13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken. Sabotage föreligger bl.a. när någon
förstör eller skadar egendom som har avsevärd betydelse för rikets
försvar, folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för
upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket. Bestämmelsen omfattar även skadegörelse eller annan åtgärd som allvarligt
stör eller hindrar den allmänna samfärdseln eller användningen av
telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel eller av
anläggning för allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme och
kraft.
Uppror m.m.
I 18 kap. brottsbalken finns bestämmelser till skydd för rikets inre
säkerhet. I 1 § stadgas om straff för uppror när någon företar handling i uppsåt att med vapenmakt eller annars med våldsamma medel
omstörta statsskicket eller för att framtvinga eller hindra åtgärd
eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta
domarmakten.
4 § handlar om olovlig kårverksamhet, som består i att bilda eller
delta i sådan organisation som lätt kan utvecklas till sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka.
Den som utövar olaga tvång eller olaga hot för att påverka den
allmänna åsiktsbildningen kan enligt 5 § dömas för brott mot medborgerlig frihet.
Tjänstefel och brott mot tystnadsplikt
I 20 kap. 1 § brottsbalken finns bestämmelser om straff för tjänstefel. Brottet innebär att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet vid
myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften.
Bestämmelser om brott mot tystnadsplikt finns i 20 kap. 3 §
brottsbalken. Där anges att den som röjer en uppgift, som han eller
hon är skyldig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller
enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av
lag eller annan författning, eller som olovligen utnyttjar en sådan
uppgift, om inte gärningen annars är belagd med straff, ska dömas
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för brott mot tystnadsplikt. Bestämmelsen är i första hand en till
offentlighets- och sekretesslagen kopplad sanktionsbestämmelse.
Andra straffbestämmelser i brottsbalken som kan vara relevanta för
säkerhetsskyddet
Ytterligare ett antal straffbestämmelser i brottsbalken kan
beroende på omständigheterna ha betydelse för säkerhetsskyddet,
även om bestämmelserna inte direkt pekar ut rikets säkerhet som
det intresse som ska tillgodoses genom straffsanktionerna. Både
tillgreppsbrott och trolöshetsbrott (t.ex. stöld och förskingring) i 8
respektive 10 kap. brottsbalken kan utgöra angrepp mot rikets
säkerhet.
Bland brotten mot frihet och frid i 4 kap. brottsbalken kan
nämnas 6 § andra stycket om olaga intrång. Bestämmelsen syftar
till att skydda lokaler där människor arbetar eller annars vistas.
Genom bestämmelsen ges stöd för att kunna avvisa eller avhysa
obehöriga personer från myndigheters och företags lokaler. I 4 kap.
finns också bestämmelser om brytande av post- och telehemlighet,
intrång i förvar, olovlig avlyssning och dataintrång (8–9 a och
9 c §§). Även dessa brott kan beröra förhållanden av betydelse för
rikets säkerhet.
4.1.3

Terroristbrott

Till följd av EU:s rambeslut om terrorism infördes det särskilda
terroristbrottet i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.5
Straffbestämmelsen är konstruerad på så sätt att ett kvalificerande
rekvisit gäller för att vissa uppräknade brott ska anses vara
terroristbrott. Det kvalificerande rekvisitet ställer upp krav på att
gärningen allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig
organisation och att avsikten med gärningen är att

5
Prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
EGTL164/2002. s. 3.
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1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig
organisation att vidta eller att avstå från attvidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska,
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat
eller i en mellanstatlig organisation.
De gärningar som kan utgöra terroristbrott räknas upp i lagens 3 §,
och är bl.a. mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga
frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och grovt sabotage,
kapning och sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage och
spridande av gift eller smitta.

4.2

Offentlighets- och sekretesslagen

Allmänt om offentlighet och sekretess
Reglerna i offentlighets- och sekretesslagen gäller i första hand
myndigheters verksamhet men de gäller även hos bl.a. kommunala
bolag och stiftelser samt hos vissa utpekade organ (2 kap. 1, 3 och
4 §§). Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det
sker muntligen, genom utlämnade av en allmän handling eller på
något annat sätt (3 kap. 1 §). Det saknar således betydelse om
uppgiften dokumenterats i en allmän handling, i en handling som
inte är allmän eller om den inte alls har dokumenterats. Det innebär
att iakttagelser av objekt också kan omfattas.
Kopplingen mellan säkerhetsskyddslagen och offentlighets- och
sekretesslagen
Som framgår av redovisningen av säkerhetsskyddslagen i kapitel 3
är säkerhetsskyddslagen i hög grad uppbyggd kring behovet av
åtgärder för att skydda hanteringen av hemliga uppgifter. Med
hemlig uppgift avses en uppgift som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen och som rör rikets säkerhet (4 § 1
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säkerhetsskyddsförordningen). Bestämmelserna om informationssäkerhet tar sikte på hemliga uppgifter (7 § 1 säkerhetsskyddslagen). Också bestämmelser om placering i säkerhetsklass (17 §
säkerhetsskyddslagen) utgår från att en anställd eller den som
annars deltar i verksamheten får del av hemliga uppgifter.6
Säkerhetsskyddsförordningen innehåller bestämmelser om hantering av hemlig handling, dvs. en handling som innehåller hemlig
uppgift. En hemlig handling kan vara en allmän handling, en intern
handling, en minnesanteckning eller ett koncept som innehåller
hemliga uppgifter. Även lagringsmedier och annat liknande
arbetsmaterial är att jämställa med hemliga handlingar, om de innehåller hemliga uppgifter.
I offentlighets- och sekretesslagen är det främst den s.k.
försvarssekretessen i 15 kap. 2 § som avser förhållanden av betydelse för rikets säkerhet. Det finns andra sekretessbestämmelser
där det primära skyddsintresset är ett annat men som samtidigt kan
avse förhållanden som i vissa fall kan vara av betydelse även för
rikets säkerhet. Det gäller för utrikessekretessen i 15 kap. 1 §, och
förundersökningssekretessen i 18 kap. 1 §. Men även andra bestämmelser om sekretess i 18 kap. kan ge ledning om vilka slag av förhållanden som kan vara är av betydelse för rikets säkerhet. I det
följande beskrivs nämnda sekretessbestämmelser.
Försvarssekretess
En särskild betydelse i sammanhanget har bestämmelsen om
försvarssekretess i 15 kap. 2 § OSL. De villkor som gäller för att
försvarssekretessen ska vara tillämplig är dels att en uppgift ska
röra verksamhet, planläggning eller annan förberedelse för att försvara landet eller i övrigt röra totalförsvaret, dels att uppgiften –
om den röjs – kan skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara
för rikets säkerhet. För att en uppgift ska rymmas i sekretessområdet krävs att ett röjande av uppgiften innebär en minskad
förmåga att försvara landet (avser främst det militära försvaret)
6
I säkerhetsskyddslagen används uttrycket rör rikets säkerhet i 6 § om säkerhetsskydd
medan det i 17 § om säkerhetsklasser talas om betydelse för rikets säkerhet. Förarbetena till
säkerhetsskyddslagen ger ingen ledning huruvida någon skillnad i sak är avsedd.
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eller minskade möjligheter att uthärda ett krig (till exempel försörjningsfrågor).
Om det kan antas att ett röjande av en uppgift leder till att
Sverige får minskad försvarsförmåga, försvarsvilja eller eliminerar
eller minskar effekten av ett framtaget försvarssystem, så anses ett
sådant röjande skada landets försvar. En sådan uppgift omfattas
således av försvarssekretess.
Försvarssekretess kan t.ex. i fråga om Försvarsmakten vara
tillämplig i såväl nationell som internationell verksamhet. Uppgifter inom det civila försvaret kan också omfattas av försvarssekretess om uppgifterna rör verksamhet som behövs för att förbereda
det civila samhället för krig. I det civila försvaret ingår samhällsviktig infrastruktur som t.ex. elförsörjning, vattenförsörjning, telekommunikation, hälso- och sjukvård, radio och tv.
Uppgifter som omfattas av försvarssekretess rör alltid rikets
säkerhet. Sådana uppgifter ska således ges ett säkerhetsskydd.
Utrikessekretess
Utrikessekretess enligt 15 kap 1 § OSL gäller först och främst uppgifter som rör Sveriges förbindelser med annan stat. Exempel på
sådana förbindelser är Sveriges utrikespolitiska förbindelser,
handelsförbindelser och kulturella förbindelser.
Bestämmelsen om utrikessekretess har sin största betydelse för
regeringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen, men
den kan också aktualiseras i annan verksamhet.
För att sekretess ska gälla för en uppgift krävs att ett röjande av
uppgiften kan antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller
på annat sätt skada landet. Skadan ska vara väsentlig och mindre
missnöjen eller störningar i förbindelserna räcker inte för sekretess.
Uppgifter som omfattas av utrikessekretess kan ha betydelse för
rikets säkerhet och är då hemliga uppgifter. Uppgifter som
omfattas av utrikessekretess bedöms sällan röra rikets säkerhet.
Sådana uppgifter kan dock förekomma t.ex. vid förberedelser för
försvaret av Sverige som inbegriper stöd från andra stater eller
mellanfolkliga organisationer.
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Bestämmelser i 18 kap. offentlighets- och sekretesslagen
I 18 kap. OSL finns bestämmelser främst till skydd för det allmännas brottsförebyggande och brottsbeivrande verksamhet. Beroende
på omständigheterna kan uppgifter som skyddas genom dessa
bestämmelser anses röra rikets säkerhet. Det kan också vara så att
uppgifterna omfattas av sekretess med stöd av bestämmelserna om
försvarssekretess eller utrikessekretess.
Enligt 18 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgift som hänför
sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser
användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet
för att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutade
eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar, för bl.a. uppgift som hänför sig till annan
verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller
beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen.
I 18 kap. OSL finns också sekretessbestämmelser till skydd för
bl.a. underrättelseverksamhet (2 §), kvalificerade skyddsidentiteter
(5 §) säkerhets- eller bevakningsåtgärd (8 §), chiffer och kod (9 §),
upplysning som kan användas i syfte att åstadkomma kärnsprängning eller spridning av kärnvapen (12 §) och risk- och sårbarhetsanalyser (13 §). Flera av bestämmelserna har tillkommit eller
materiellt sätt ändrats sedan säkerhetsskyddslagen infördes. Det
kan finnas anledning att redogöra för bestämmelserna som avser
säkerhets- eller bevakningsåtgärd, chiffer och kod och om risk- och
sårbarhetsanalyser.
I fråga om säkerhets- och bevakningsåtgärd gäller sekretess för
uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhetseller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden
motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser
1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier,
2. tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar eller
andra värdeföremål samt transport eller förvaring av vapen,
ammunition, sprängämnen, klyvbart material eller radioaktiva
ämnen,
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3. telekommunikation eller system för automatiserad behandling
av information,
4. behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad behandling eller annan handling,
5. den civila luftfarten eller den civila sjöfarten,
6. transporter på land av farligt gods, eller
7. hamnskydd.
Det handlar således om sekretess för olika brottsförebyggande
åtgärder som i huvudsak hänför sig till annan verksamhet än
polisens. Vissa av åtgärderna syftar endast indirekt till att förebygga
brott. För sekretess krävs att det vid en prövning ska kunna antas,
att ett röjande av uppgiften motverkar syftet med säkerhets- eller
bevakningsåtgärden. Innebörden av vissa av punkterna finns
anledning att beröra.
Första punkten avser byggnader eller andra anläggningar, lokaler
eller inventarier. Med anläggningar avses bl.a. kulvertsystem,
upplag och uppställningsplatser. Det är således inte enbart utrymmen med en omslutningsyta (huskropp, berganläggning eller
motsvarande) som omfattas utan även öppna inhägnade ytor.
Säkerhets- eller bevakningsåtgärder för byggnader, anläggningar
och lokaler avser utformningen av tillträdesbegränsning som ska
hindra att obehöriga får tillträde till utrymmen eller att upptäcka
obehöriga. Dessa åtgärder kan även syfta till att hindra eller upptäcka avlyssning. Exempel på säkerhets- eller bevakningsåtgärder är
byggnadstekniska åtgärder (mekaniskt inbrottsskydd), teknisk
bevakning (inbrottslarm, passerkontroll och övervakningssystem)
och manuell bevakning. Byggnadsritningar och projekteringshandlingar för exempelvis inbrottslarm som kartlägger
säkerhetsåtgärder eller säkerhetsbrister är också sådana uppgifter
som kan omfattas av den aktuella bestämmelsen. Sekretessen kan
även gälla uppgifter om instruktioner och tjänstgöringslistor som
rör bevakningen.
Tredje punkten avser telekommunikation med vilket avses
överföring av meddelanden med telefoni, tråd, radio eller liknande
metod. Syftet med att skydda telekommunikationer är att hindra
brott mot rikets säkerhet samt sabotage eller brytande av post-
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eller telehemlighet. Sekretessbestämmelsen syftar även till att
skydda data- och telekommunikationer för att t.ex. hindra brott
mot rikets säkerhet. Sekretessen avser uppgifter som rör skyddet
för telekommunikation som, om de röjs, kan leda till att syftet med
säkerhetsåtgärderna motverkas. Uppgifterna kan avse såväl fysiska
som logiska företeelser. Exempel på uppgifter som kan omfattas av
sekretessen är frekvenser och sändningsmetoder för radiokommunikation, adressinformation i tele- och datakommunikationsnätverk t.ex. IP-adresser. Uppgifter som lämnar eller kan bidra till
upplysning om säkerhetsåtgärder i ett it-system omfattas också av
bestämmelsens tredje punkt. Säkerhetsåtgärder behöver inte enbart
vara av teknisk natur utan kan även röra administrativa rutiner som
utgör en del av säkerhetsåtgärderna i ett it-system, exempelvis
rutiner för manuell analys av säkerhetsloggar. Det är inte enbart de
säkerhetsåtgärder som syftar till att säkerställa sekretessen för
uppgifterna i ett it-system som omfattas av sekretess. Även de
säkerhetsåtgärder som säkerställer tillgänglighet i ett it-system
omfattas av sekretess, om ett röjande av uppgifterna kan antas
motverka syftet med säkerhetsåtgärden. Ytterligare ett exempel är
ett it-system som är avsett för offentliga uppgifter och som
behöver skyddas mot obehörig ändring. Sekretessbestämmelsen
kan således avse andra säkerhetsåtgärder än de som ska säkerställa
sekretessen för uppgifter i ett it-system.
Fjärde punkten avser arrangemang och fördelning av
behörighetskoder och behörighetsnycklar. Detta kan exempelvis
omfatta användarens och administratörers lösenord till it-system,
personliga koder till aktiva kort eller s.k. privata nycklar för
autentisering. Även lösenord till utrustning som ingår i it-system
och som ordinarie användare normalt inte har åtkomst till
(kommunikationsutrustning) omfattas av sekretessen.
I fråga om chiffer och kod gäller sekretess för uppgift som lämnar
eller kan bidra till upplysning om chiffer, kod eller liknande metod,
om det kan antas att syftet med metoden motverkas om uppgiften
röjs och metoden har till syfte att
1. underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet av
uppgifter utan att föreskriven sekretess åsidosätts, eller
2. göra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk form har
förvanskats.
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I fråga om risk- och sårbarhetsanalyser gäller sekretess för uppgift
som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i riskoch sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering
och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana
situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att
förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften
röjs. Bestämmelsen kom till för att skydda känsliga uppgifter som
kan komma fram i samband med risk- och sårbarhetsanalyser, som
t.ex. resonemang som förs när helhetsbilden skärskådas och
analyseras. Som exempel anges också att det kan vara fråga om
gränssättande faktorer för samhällets krishanteringsförmåga, förbättringsåtgärder som vägs mot varandra, grunder för nedprioriteringar, detaljer om var reaktionstiden är lång och var
möjligheten att upptäcka en incident är låg m.m.7

4.3

Skyddsobjekt enligt skyddslagen

Kopplingen mellan säkerhetsskyddslagen och skyddslagen
Det finns bl.a. i fråga om säkerhetsskyddsåtgärder till skydd mot
terrorism en nära koppling till bestämmelserna om skyddsobjekt i
skyddslagen.8 Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga
inte har tillträde till skyddsobjektet. Nedan redogör vi för bestämmelser i skyddslagen som anger förutsättningar för att utse skyddsobjekt. I kapitel 17 återkommer vi till regleringen i skyddslagen.
Där behandlas närmare bl.a. förhållandet mellan bestämmelser om
tillträdesförbud avseende skyddsobjekt och bestämmelser om
tillträdesbegränsning enligt säkerhetsskyddslagen.
En moderniserad skyddslag
Skyddslagen trädde i kraft den 1 juli 2010 och ersatte då lagen
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. Lagen
ger, liksom sin föregångare, rättsliga förutsättningar för ett
kvalificerat skydd för vissa byggnader, andra anläggningar och
7
8

Prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar, s. 260.
Se 26 och 27 §§ säkerhetsskyddsförordningen.
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områden samt militära fartyg och luftfartyg (skyddsobjekt).
Skyddslagen innebär i förhållande till den tidigare lagen på området
ett vidgat fokus i fråga om fredstida viktiga samhällsfunktioner
Nya möjliga skyddsobjekt är byggnader, andra anläggningar och
områden som används eller är avsedda för Sveriges försörjning med
sedlar och mynt, verksamhet till upprätthållande av allmän ordning
och säkerhet samt verksamhet som bedrivs inom kriminalvården.
De tidigare militära skyddsområdena har avskaffats. En ny möjlighet att besluta att vissa vattenområden ska vara skyddsobjekt har
införts som en kompensatorisk åtgärd.
I likhet med vad som gällde enligt den tidigare lagen ska skyddslagen kunna ge ett särskilt skydd mot hot i form av sabotage,
terroristbrott enligt 2 § lagen om straff för terroristbrott, spioneri
samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret (skyddsändamål). Skyddsändamålen har vidare utvidgas
till att omfatta även skydd mot angrepp i form av grovt rån.
Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Liksom tidigare skyddas ett skyddsobjekt
genom fysiskt bevakningsskydd vilket bl.a. utgörs av bevakningspersonal med särskilda befogenheter. Genom särskilt beslut kan
tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet.
Såväl tillträdesförbudet som i förekommande fall avbildningsförbudet är straffsanktionerat.
I förarbetena till skyddslagen lämnar regeringen sin syn på
möjligheterna att ge lagen ett vidare tillämpningsområde för att
kunna omfatta bl.a. it-system.9
Vid bedömningen av vad som kan vara ett möjligt skyddsobjekt har
man att titta på verksamheten när det gäller hot och risker kopplade
till lagens skyddsändamål. Det handlar då typiskt sett om hotets art
och styrkan i hotet samt konsekvensbilden, dvs. de verkningar i ett
enskilt fall på samhällets funktionalitet som ett angrepp skulle leda till.
Till detta kommer att skyddet av ett skyddsobjekt, vilket även tidigare har konstaterats, fortsättningsvis bör upprätthållas genom olika
typer av bevakningsåtgärder. Det är då ofrånkomligt, av praktiska skäl,
att skyddet knyts till anläggningar, byggnader eller områden i syfte att
säkerställa en verksamhet som bedrivs. Det innebär att skyddet bör ha
en verklig betydelse och vara lämpat för en viss verksamhet. Här kan
påpekas att det finns många verksamheter dit allmänheten generellt
9

Prop. 2009/10:87 Skyddslagen, s. 32 f.
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sett inte har rätt till tillträde även om dessa inte är skyddsobjekt, t.ex.
verksamhet som bedrivs av privata företag. Vidare är de befogenheter
som måste tillkomma bevakningspersonalen för att skyddet ska vara
effektivt så pass långtgående att det, sett utifrån grundlagsfästa intressen och rättssäkerhet, inte är lämpligt att lagen utvidgas mer än absolut
nödvändigt.
Det sagda innebär bl.a. att en utvidgning som medför att nya breda
kategorier av verksamheter, som i sin tur kan antas omfatta ett mycket
stort antal byggnader m.m., som utgångspunkt inte bör tillföras i en
ny lag. Inte heller är det generellt möjligt att genom bevakning skydda
hela system, framförallt inte de som är av icke-fysisk karaktär. Regeringen menar därför att t.ex. it-system eller elektroniska system som
sådana, inte är lämpliga eller möjliga som skyddsobjekt.

Skyddsobjekt
Förutsättningarna för vad som ska kunna beslutas vara skyddsobjekt framgår uttömmande av 4–6 §§ skyddslagen.10 4 § innehåller
en uppräkning över byggnader, anläggningar och områden vilka
huvudsakligen används för civila ändamål och som kan beslutas
vara skyddsobjekt. Uppräkningen omfattar
1. statschefens och tronföljarens residens och bostäder samt statsministerns bostäder,
2. byggnader, andra anläggningar och områden som staten har
äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av riksdagen eller riksdagsförvaltningen,
3. byggnader och andra anläggningar som staten, en kommun eller
ett landsting har äganderätt eller nyttjanderätt till och som
används eller är avsedda för att leda eller styra statlig eller kommunal verksamhet,
4. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller
är avsedda för ledning av räddningstjänsten eller totalförsvarets
civila delar i övrigt eller för fredstida krishantering, energiförsörjning, vattenförsörjning, elektroniska kommunikationer,
transporter eller försvarsindustriella ändamål, och

10
6 § gäller endast om Sverige befinner sig i krig eller krigsfara eller om det råder andra
utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig.
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5. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller
är avsedda för verksamhet som innefattar upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, verksamhet inom kriminalvården
eller Sveriges försörjning med sedlar och mynt.
I förarbetena11 konstateras att, när det gäller beslutande statliga och
kommunala församlingar, t.ex. riksdagens kammare och kommunfullmäktige, principen om förhandlingsoffentlighet innebär att
utrymmet för ett skyddsobjektsarrangemang blir mycket begränsat.12 Det framhålls att det bör främst vara byggnader m.m. av
central betydelse eller som av någon annan anledning har ett
särskilt skyddsbehov som kan komma i fråga som skyddsobjekt.
Angående punkten 4 som innehåller en uppräkning av byggnader
m.m. där det utförs eller kan utföras sådan verksamhet som är av
central betydelse för att bevara samhällets grundläggande förmåga
på ett tillfredställande sätt påpekas att vissa i den då gällande lagen
förekommande uttryck har bytts ut i moderniserande syfte. I
somliga fall har detta medfört att kretsen för vad som kan beslutas
vara skyddsobjekt utvidgats något.
Införandet av begreppet elektroniska kommunikationer innebär
en anpassning till utvecklingen i samhället när det gäller datakommunikationer och annan it-användning och följaktligen en utvidgning av möjliga skyddsobjekt. Ett exempel på detta är möjligheten att förklara anläggningar som ingår i det centrala radiokommunikationssystemet Rakel som skyddsobjekt. Med begreppet
elektroniska kommunikationer täcks också in nya företeelser av
den tekniska utvecklingen på området i framtiden. Det betonas
dock att även om begreppet kan verka omfattande, måste beaktas
att skyddsobjektsförklaring kan göras endast för att ge skydd mot
de antagonistiska hot som är lagstiftningens skyddsändamål och att
ett beslut om skyddsobjekt kan omfatta endast konkreta ting i
form av anläggningar och områden, dvs. byggnader och andra
anläggningar, kommunikationsnät, noder och installationer bl.a. för
sändning och mottagning (t.ex. master o. dyl.).13
11

a. prop., s. 88 f.
Det bör noteras att det finns särskilda lagar om säkerhetskontroll vid sådana sammanträden.
13
a. prop., s. 112.
12
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Vad avser kriminalvårdens verksamhet anges att det bör, mot
bakgrund av lagens skyddsändamål som anges i 1 §, framför allt
vara de kriminalvårdsanstalter och häkten med behov av särskilt
hög grad av säkerhet som kan komma i fråga som skyddsobjekt.
Vidare anges att med byggnader, andra anläggningar och områden
som används eller är avsedda för Sveriges försörjning med sedlar
och mynt avses Riksbankens inrättningar, samt depåer för kontantförvaring och uppräkningscentraler och motsvarande.
I 5 § anges olika byggnader, anläggningar och områden eller
objekt vilka används för verksamhet främst inom Försvarsmakten,
Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt och som kan
beslutas vara skyddsobjekt. I förhållande till vad som gällde tidigare
kan även områden där följder av t.ex. prov- och försöksverksamhet
kan inträffa omfattas samt också övningsverksamhet för andra militära ändamål än övningar i samband med utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om utländska förband som
övar under subarktiska förhållanden.
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Det här kapitlet innehåller en översiktlig redogörelse för till
säkerhetsskyddslagen närliggande reglering. I det inledande
avsnittet (avsnitt 5.1) berör vi regleringen inom områdena luftfartsskydd, hamnskydd och sjöfartsskydd. Därefter kommer vi in på
reglering om kärnteknisk verksamhet och strålskydd (avsnitt 5.2)
och om skydd för landskapsinformation (avsnitt 5.3). Avslutningsvis redovisar vi reglering om samhällsskydd och beredskap
(avsnitt 5.4). I fråga om den nämnda regleringen finns i vissa
avseenden en närmare redovisning i anslutning till våra överväganden.
Det finns också ett nära samband mellan lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och säkerhetsskyddslagen. Det sambandet redovisas i anslutning till våra överväganden om säkerhetsskyddad upphandling i kapitel 19. Det bör
också noteras att en annan närliggande lag, skyddslagen (2010:305),
redan har tagits upp i avsnitt 4.3. Åtgärder enligt skyddslagen
berörs även vidare i kapitel 17.

5.1

Luftfartsskydd, hamnskydd och sjöfartsskydd

Luftfartsskydd
Lagen (2004:1100) om luftfartsskydd kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16
december 2002 om införandet av gemensamma skyddsregler för
den civila luftfarten. Förordningen och dess bilaga innefattar en rad
bestämmelser som anger krav för säkerheten på flygplatser. Kraven
avser bl.a. säkerhetskontroller av personal, av luftfartyg, av passagerare och av föremål.
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Inom luftfartsområdet finns också internationella konventioner
som Sverige är bunden av, bl.a. den s.k. Chicagokonventionen.
Flertalet svenska flygplatser är skyddsobjekt, i vart fall vad gäller
delar av anläggningarna. Det förhållandet medför att också skyddslagen gäller.
I 26 § 2 säkerhetsskyddsförordningen finns bestämmelser om
registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (skydd mot
terrorism) i fråga om den som ska anställas eller på annat sätt delta
i verksamhet som har betydelse för luftfartsskyddet, om det följer
av en internationell överenskommelse som Sverige tillträtt eller av
en bindande EU-rättsakt på området för luftfartsskydd att
säkerhetsprövningen ska omfatta registerkontroll. Bestämmelsen är
ett komplement till övriga bestämmelser om registerkontroll till
skydd mot terrorism som innefattar bl.a. civila flygplatser, flygstationer, flygpassagerarterminaler och anläggningar inom flygtrafiktjänsten (26 § och 27 § 1 och 7 säkerhetsskyddsförordningen).
Hamnskydd och sjöfartsskydd
Lagen (2006:1209) om hamnskydd kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004
om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. Med
hamnskydd avses åtgärder som ska vidtas i hamnar i syfte att
skydda människor, infrastruktur och utrustning i hamnarna mot
allvarliga brott. För själva hamnanläggningarna ska dock inte lagen
om hamnskydd tillämpas, utan i stället lagen om sjöfartsskydd (se
nedan). Inte heller ska lagen om hamnskydd tillämpas på militära
hamnanläggningar.
I likhet med lagen om hamnskydd kompletterar lagen
(2004:487) om sjöfartsskydd den ovan nämnda EG-förordningen.
Medan lagen om hamnskydd avser skyddet i hamnar, avser lagen
om sjöfartsskydd skyddet för fartyg och för själva hamnanläggningarna. Båda lagarna har bestämmelser om bl.a. skyddsnivåer,
administrativa åtgärder och tillsyn. Bestämmelserna om tillträdesbegränsning och om tvångsmedel liknar i stora delar vad som gäller
enligt lagen om luftfartsskydd. Bestämmelserna ska verka preventivt, och tillämpningen förutsätter inte att det förekommer miss-

156

547

SOU 2015:25

Närliggande reglering

tanke om brott. Av de båda lagarna följer att det gäller förbud mot
tillträde till hamnar, hamnanläggningar och fartyg, om det genom
stängsel eller skyltar eller på annat liknande sätt står klart att
allmänheten inte har tillträde.
Av 26 § säkerhetsskyddsförordningen framgår att registerkontroll får göras med anledning av ett förordnande enligt 16 § lagen
om sjöfartsskydd eller 4 kap. 3 § lagen om hamnskydd.

5.2

Kärnteknisk verksamhet och strålskydd

Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet är inriktad på att ta till
vara säkerheten vid den kärntekniska verksamheten och se till att
Sverige uppfyller sina åtaganden på icke-spridningsområdet. I lagen
anges bl.a. att säkerheten vid kärnteknisk verksamhet ska upprätthållas genom att de åtgärder vidtas som krävs för att förebygga fel i
utrustning, felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlande,
sabotage eller annat som kan leda till en radiologisk olycka, och
förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall. Lagen
innehåller också de centrala bestämmelserna som rör omhändertagande och slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle.
Strålskyddslagen (1988:220) och den till lagen hörande förordningen syftar till att skydda människor, djur och miljön från skadliga effekter till följd av såväl joniserande som icke-joniserande
strålning. Strålskyddslagen är en allmän skyddslag som täcker i
princip alla verksamheter där det finns strålskyddsaspekter. Lagen
tillvaratar således även viktiga skyddsintressen vid verksamhet på
kärnenergiområdet.
Lagstiftningen avseende kärnteknisk verksamhet och strålskydd
är föremål för översyn. Utredningen om en samordnad reglering på
kärnteknik- och strålskyddsområdet har i sitt slutbetänkande Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form (SOU 2011:18) förslagit en
sammanhållen reglering. Betänkandet har remissbehandlats och
förslaget bereds inom Regeringskansliet.
Strålsäkerhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen lämnat
en rapport i januari 2012 om Översyn av tillståndshavarnas och
samhällets förmåga att skydda kärntekniska anläggningar och
transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot (SSM 20102632). Förslagen avser i viss del även ändringar i säkerhetsskydds-
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förordningen. Sammanfattningsvis föreslås att ansvaret för tillsyn
av säkerhetsskyddet vid kärnkraftverk och registerkontroll i fråga
om personal vid kärnkraftverk flyttas från Affärsverket svenska
kraftnät och länsstyrelserna till Strålsäkerhetsmyndigheten. Därutöver föreslås också att kretsen som omfattas av registerkontroll
vidgas. Förslagen i denna del berör således frågor som omfattas av
våra direktiv.

5.3

Skydd för landskapsinformation

Bestämmelser om förbud mot fotografering och andra mätningar
finns i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation och
den till lagen hörande förordningen. Lagen – som tillkommit i syfte
att värna om rikets säkerhet vad gäller insamling, lagring, bearbetning och presentation av information rörande förhållanden på marken m.m. – innehåller bestämmelser om dels krav på tillstånd för
sjömätning, för fotografering och liknande registrering från luftfartyg samt för upprättande av databaser med landskapsinformation, dels tillståndskrav för spridning av flygbilder, kartor och
andra sammanställningar av landskapsinformation.
Lagen definierar landskapsinformation som lägesbestämd information om förhållandena på och under markytan samt på och
under sjö- och havsbotten. Lagen innehåller straffbestämmelser för
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utan de tillstånd som
krävs utför sjömätning, flygfotografering eller inrättar en databas
med landskapsinformation över svenskt territorium eller sprider
flygbilder, kartor eller andra otillåtna sammanställningar av landskapsinformation.
Regleringen har nyligen setts över av Utredningen om skydd för
geografisk information som föreslagit att den nuvarande regleringen ersätts med ny lag och förordning om skydd för geografisk
information. Av utredningens betänkande (SOU 2013:51) framgår
att det även fortsättningsvis ska krävas tillstånd för sjömätning
inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för bl.a. sjömätning i
insjöar, vattendrag och kanaler. Utredningen föreslår att sjömätning i ringa omfattning undantas från tillståndskravet. Det föreslås
vidare att tillståndskravet för inrättande av databas för lagring av
geografisk information slopas. Tillstånd för spridning ska alltjämt
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krävas för sjögeografisk information, men tillståndskravet begränsas till att gälla information som avser de områden inom vilka det
krävs tillstånd för sjömätning och enbart för information som rör
förhållanden i ett visst vattenområde. För landgeografisk information föreslås att tillståndskravet begränsas till att gälla enbart
information som har hämtats in från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering. Utredningens förslag har remissbehandlats och bereds inom Regeringskansliet.

5.4

Reglering om samhällsskydd och beredskap

Totalförsvar och höjd beredskap
Lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap innehåller
bestämmelser om totalförsvaret och anger vad som gäller vid höjd
beredskap. Totalförsvarsbegreppet togs in i lagen om höjd beredskap efter beslut av riksdagen i samband med behandlingen av regeringens proposition Totalförsvar i förnyelse – etapp 2 (se prop.
1996/97:4 s. 54 ff.). Totalförsvar är den verksamhet som behövs för
att förbereda Sverige för krig och består av militär verksamhet
(militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). För att
stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under
högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska
bedrivas.
Krisberedskap och höjd beredskap m.m.
Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
syftar till att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska
minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att
hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd
beredskap. Bestämmelserna i förordningen ska tillämpas endast om
inte annat föreskrivs i lag eller förordning (2 § andra stycket). Varje
myndighet är enligt förordningen skyldig att genomföra risk- och
sårbarhetsanalyser. Kommuner och landsting ska genomföra motsvarande arbete enligt lagen (2006:544) om kommuners och lands-
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tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
Konkret syftar arbetet till att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare samt verksamhetsansvariga om vilka hot
och risker som finns inom det egna verksamhetsområdet. En
väsentlig del av arbetet är att samla information.
I förordningen regleras också vilka myndigheter som ska ha
säkra kryptografiska funktioner och Myndighetens för samhällsskydd och beredskap beslutanderätt över vilka företag som ska få
tillgång till säkra kryptografiska funktioner respektive avtal om
tilldelning med kommuner och organisationer som har behov av
kryptografiska funktioner.
I fråga om informationssäkerhet anges att varje myndighet
ansvarar för att egna informationshanteringssystem uppfyller
sådana grundläggande och särskilda säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt och att
behovet av säkra ledningssystem särskilt ska beaktas. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap har också meddelat föreskrifter
om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2009:10).1
Enligt föreskrifterna ska statliga myndigheter tillämpa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Föreskrifterna innebär bl.a. krav
på att myndigheter ska klassificera sin information, identifiera och
hantera risker samt fortlöpande utvärdera och förbättra sin säkerhet. Arbetet ska bedrivas enligt etablerade informationssäkerhetsstandarder. Föreskrifterna gäller inte för Försvarsmakten.
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ställer krav
på bl.a. en plan för hantering av extraordinära händelser och på att
genomföra risk- och sårbarhetsanalyser som underlag för denna
plan. Vidare anges att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter för analyserna, på samma sätt som för
de risk- och sårbarhetsanalyser som ska göras av statliga myndigheter enligt förordningen om krisberedskap och höjd beredskap.
Myndigheten har meddelat sådana föreskrifter (MSBFS 2010:6 och
2010:7).

1
Föreskrifterna har beslutats med stöd av 34 § förordningen om krisberedskap och höjd
beredskap.
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Elberedskap
Elberedskapslagen (1997:288) innehåller bestämmelser om skyldighet att vidta beredskapsåtgärder inom elsektorn. Bestämmelserna
gäller för den som bedriver produktion av el, handel med el eller
sådan överföring av el som sker med stöd av nätkoncession enligt
2 kap. 1 § ellagen (1997:857). Med beredskapsåtgärder avses åtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på
samhället. Lagen tar sikte på åtgärder för att förhindra störningar
på grund av av händelser av exceptionell karaktär såsom krig,
terrorhandlingar och sabotage. Genom en lagändring som trädde i
kraft den 1 juli 2012 har man frångått det tidigare kravet på att
åtgärderna ska säkerställa elförsörjningen när landet är i höjd
beredskap. Lagen har därigenom fått ett vidare tillämpningsområde.
Elektronisk kommunikation
Genom lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation genomfördes den EG-rättsliga regleringen på området för elektronisk
kommunikation. Lagen gäller för den som tillhandahåller allmänt
tillgängliga elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Exempel på nät är telenät, kabel-tv-nät och bredbandsnät
och exempel på kommunikationstjänster är fast telefoni, mobiltelefoni och internetanslutning. Lagen om elektronisk kommunikation
är en central reglering från informationssäkerhetssynpunkt. I lagen
finns bl.a. krav som syftar till att förhindra driftavbrott och att
abonnentuppgifter eller andra uppgifter som behandlas vid
elektronisk kommunikation sprids till obehöriga. Lagen omfattar
dock inte innehållet i meddelanden som överförs med tjänsterna
eller i näten.
I lagen anges att den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för
att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Syftet med bestämmelserna är att bidra till effektiva och
säkra elektroniska kommunikationer samt att skapa en grundläggande säkerhetsnivå för dessa. Med driftsäkerhet avses främst upp-
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rätthållande av funktion och tillgänglighet men även uthållighet vid
extraordinära händelser i fredstid.
Det finns i lagen även bestämmelser om skyldighet att rapportera störningar eller avbrott av betydande omfattning. Post- och
telestyrelsen är tillsynsmyndighet för lagen och har bl.a. beslutat
föreskrifter som preciserar kraven på driftssäkerhet, rapportering
av störningar och avbrott samt skyddsåtgärder för uppgifter som
behandlas i samband med lagring och annan behandling av uppgifter för brottsbekämpande ändamål.
EU-rättslig reglering om identifiering av europeisk kritisk infrastruktur
Från EU-nivå kan på detta område noteras rådets direktiv
2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av och
klassificering som europeisk kritisk infrastruktur och bedömning
av behovet att stärka skyddet av denna (EPCIP). Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har på uppdrag av regeringen redovisat strategier med fokus på skydd av samhällsviktiga verksamheter och viktiga samhällsfunktioner (se vidare avsnitt 13.1).
Transport av farligt gods
Syftet med lagen (2006:263) om transport av farligt gods är att
förebygga, förhindra och begränsa att transporter av farligt gods
eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa,
miljö eller egendom.
Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till
någon annan för transport ska vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
begränsa att godset, genom transporten eller genom obehörigt förfarande med godset på land, orsakar sådana skador på liv, hälsa,
miljö eller egendom som beror på godsets farliga egenskaper.
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Skydd mot allvarliga kemikalieolyckor
Efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i
Italien 1976, där dioxiner släpptes ut som förorenade mark och förgiftade ett stort antal människor påbörjades ett arbete inom EU
som ledde fram det s.k. Svesesodirektivet. Det har sedan kompletteras med Seveso II- och Seveso III-direktiven. Direktiven är i
svensk rätt genomförda2 genom bl.a. lagen (1999:381) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) och den till lagen hörande förordningen.
Sevesolagen innehåller bl.a. bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldigheter och informationsansvar. I Sevesoförordningen anges bl.a. vad som ska kategoriseras som farliga ämnen och
tröskelvärden för sådana ämnen. Reglerna i Sevesolagstiftningen
tillämpas för verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer i vissa mängder. Verksamheter som omfattas av
Sevesolagstiftningen är i de flesta fall att betrakta som farlig verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är central
tillsynsmyndighet för verksamhet som faller under Sevesolagen och
Sevesoförordningen. Även Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket,
länsstyrelserna och kommunerna har tillsynsansvar inom olika
områden.
Dammsäkerhet
En samlad reglering av frågor om dammsäkerhet har nyligen införts
i miljöbalken (26 kap.). Regleringen i miljöbalken kompletteras av
förordningen (2014:214) om dammsäkerhet. Regelverket syftar till
att förebygga dammbrott, stödja utvecklingen av dammsäkerhetsarbetet hos dammägarna samt stärka tillsynen av dammsäkerheten.
Regleringen innebär i huvudsak följande.
De dammar som finns i Sverige ska klassificeras utifrån en
bedömning av ett eventuellt dammhaveris sammanlagda samhälleliga konsekvenser. Beroende på konsekvenserna av ett dammhaveri
ska en damm klassificeras i dammsäkerhetsklass A, B, eller C.
2
Lagstiftningsarbete pågår i Regeringskansliet med anledning av Seveso III-direktivet som
ska vara genomfört i medlemsstaterna senast 1 juni 2015.
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I klass A klassificeras dammar där ett dammhaveri kan leda till
så allvarliga konsekvenser att det leder till en nationell kris.
En damminnehavare ska upprätta en konsekvensutredning där
en bedömning görs av de konsekvenser som ett dammhaveri kan
medföra. Utredningen ska ges in till länsstyrelsen som på grundval
av utredningen fattar beslut om dammsäkerhetsklass. En damminnehavare ska utföra egenkontroll på grundval av ett säkerhetsledningssystem som fastställs av damminnehavaren.
Sprängämnesprekursorer
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den
15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer har trätt i kraft och är till alla delar bindande och direkt
tillämplig i Sverige. Förordningen ska tillämpas från och med den
2 september 2014. I lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
finns till förordningen komplettarande bestämmelser.
Krisberedskap i det centrala betalningssystemet
Utredningen om stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet har i betänkandet med samma namn (SOU 2011:78) lämnat förslag om bl.a. en lag om krisberedskap i det centrala betalningssystemet. Betänkandet har remitterats och förslaget bereds
inom Regeringskansliet.
Den föreslagna lagen anges syfta till att förebygga uppkomsten
av allvarliga störningar i det centrala betalningssystemet, och om
sådana störningar inträffar säkerställa en tillfredsställande funktion
så att följderna av störningarna begränsas, samt att clearing och
avveckling av alla transaktioner inom det centrala betalningssystemet kan ske inom utlovad tid. Lagförslaget innehåller bestämmelser
med grundläggande säkerhetsnivåer. De säkerhetskrav som enligt
förslaget bör ställas på det centrala betalningssystemet bör utformas som en kombination av funktionskrav på detta system och
krav på de tekniska system – externa och interna – som det centrala
betalningssystemet är beroende av. Riksbanken får i den föreslagna
lagen uppgiften att genomföra en årlig risk- och sårbarhetsanalys i
syfte att identifiera kriser som kan drabba det centrala betalnings-
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systemet. Utredningen konstaterar att viktiga system inom det
centrala betalningssystemet är RIX-systemet för stora betalningar,
Bankgirocentralens betalningssystem för massbetalningar, Euroclear Swedens VPC-system där transaktioner från aktie- och
räntemarknaden clearas och avvecklas samt Nasdaq OMX Derivatives Markets som är central motpart för standardiserade derivatkontrakt. Andra viktiga aktörer inom det centrala betalningssystemet är Riksgäldskontoret samt de fyra storbankerna.
I lagförslagets 10 § uttrycks ett särskilt krav på aktörernas tekniska lösningar och system. Enligt författningskommentaren till
förslaget avses t.ex. de it-system som är helt centrala för aktörernas
förmåga att fullgöra sina uppgifter i det centrala betalningssystemet. Informationssäkerhet, såväl utformningen av de tekniska
lösningarna och systemen som handhavandet av dessa, omfattas av
kravet. Enligt författningskommentaren till förslaget innebär det
vidare att det finns möjlighet att ställa krav på t.ex. informationssäkerhetsstandard, incidentrapportering, säkerhetsklassning av
tjänster och utbildning av personal hos de aktörer som omfattas av
lagens bestämmelser. I betänkandet hänvisas till säkerhetsskyddslagens bestämmelser om säkerhetsprövning. Det anges därvid bl.a.
att personer som innehar nyckelfunktioner inom det centrala betalningssystemet bör genomgå säkerhetsprövning.
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Folkrättsliga förpliktelser
avseende säkerhetsskydd

Under 1990-talet förändrades svensk försvars- och säkerhetspolitik
på ett påtagligt sätt. Kalla krigets slut innebar att Sverige på ett
annat sätt än tidigare kunde delta i internationella säkerhetsfrämjande åtgärder och försvarssamarbeten med en bibehållen alliansfrihet. Medlemskapet i Natos partnerskap för fred (PFF) 1994 och
medlemskapet i Europeiska Unionen 1995 påverkade naturligtvis
detta förhållande. 1995 ställdes också svensk militär trupp för
första gången under Nato-ledning. Genom medlemskapen i EU
och PFF öppnades det för en ökad samverkan med andra länder på
bl.a. försvarsmaterielområdet. EU:s och Natos utvidgning gjorde
att utvecklingen blev likartad i många länder i Europa.
Behovet av att i dessa samarbeten utbyta uppgifter som är
skyddsvärda från ett nationellt (försvars-)perspektiv medförde krav
på att på ett bindande sätt komma överens om ändamålsenliga
skyddsåtgärder som garanterar ursprungslandets eller organisationens information när den hanteras av andra länder. Sverige hade
sedan tidigare generella säkerhetsskyddsavtal med några länder,
men nu accelererade behovet av sådana lösningar. Vidare ökade
säkerhetsarbetet inom internationella organisationer vilket ledde
till moderniserade säkerhetsföreskrifter för medlemsstaterna.
I det här kapitlet beskrivs Sveriges folkrättsliga förpliktelser dels
avseende generella säkerhetsskyddsavtal (avsnitt 6.1), dels i förhållande till EU (avsnitt 6.2). Slutligen redovisas nationella funktioner
i det internationella säkerhetsskyddsarbetet (avsnitt 6.3).
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Generella säkerhetsskyddsavtal

Ett stort antal generella säkerhetsskyddsavtal har ingåtts
Sverige har under de senaste årtiondena ingått bilaterala överenskommelser om säkerhetsskydd, s.k. generella säkerhetsskyddsavtal
(GSA), med ett trettiotal länder. Även vissa multilaterala
säkerhetsskyddsavtal, bl.a. ett avtal mellan de nordiska länderna har
ingåtts. Säkerhetsskyddsavtalen med Nato, Västeuropeiska unionen
(WEU)1 och Europeiska rymdbyrån (ESA) liksom avtalet mellan
EU:s medlemsländer om skydd för säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter2 kan också sägas vara säkerhetsskyddsavtal, även om
dessa till sin konstruktion skiljer sig något från de bilaterala
säkerhetsskyddsavtalen. Det äldsta nu gällande bilaterala säkerhetsskyddsavtalet är ett avtal med Tyskland från 1969.
Säkerhetsskyddsavtalen har utvecklats över tiden från att avse
enbart försvarshemliga uppgifter i försvarsmaterielsamarbeten till
att numera avse hemliga uppgifter i säkerhetsskyddslagstiftningens
mening från ett mer övergripande nationellt perspektiv. Fortfarande är det dock så att avtalens tillämpning, åtminstone de bilaterala, till övervägande del berör försvarssektorn och mer explicit
internationella försvarsmaterielsamarbeten, internationella militära
insatser, försvarsunderrättelseutbyte, internationellt försvarssamarbete och samarbeten inom försvars- och säkerhetsforskningen. Utvecklingen kan dock på sikt medföra en tillämpning av
avtalen för andra typer av samarbeten som rör t.ex. internationell
terroristbekämpning och internationella rymdfrågor.
Varför behövs ett generellt säkerhetsskyddsavtal?
Det övergripande syftet med ett generellt säkerhetsskyddsavtal är
att två eller flera länder (eller mellanfolkliga organisationer) på ett
säkert sätt ska kunna utbyta uppgifter som berör nationell säkerhet. Behovet av att utbyta information har sin grund i olika former
av samarbeten mellan länderna eller organisationerna. Uppgifterna
har vanligtvis ett högt skyddsvärde och ges därför ett skydd enligt
1
2

Detta avtal är obsolet eftersom WEU har upphört per den 30 juni 2011.
Avtalet har ännu inte trätt i kraft.
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nationell lagstiftning. I Sverige omfattas sådana uppgifter normalt
av sekretess och utgör även hemliga uppgifter enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.
Grunden för att lämna över uppgifter som omfattas av sekretess
till utländska myndigheter och mellanfolkliga organisationer finns i
8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.
Huvudregeln i bestämmelsen är att en uppgift som omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen inte får lämnas ut
till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation.
Bestämmelsen innehåller två undantag från denna huvudregel,
nämligen dels när det finns en föreskrift om utlämnande i lag eller
förordning, dels en möjlighet för en myndighet att under vissa
angivna förutsättningar besluta om ett utlämnande av uppgifter.
Ett exempel på en sådan föreskrift som avses i bestämmelsen är
förordningen (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet. Enligt den förordningen får Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut i vissa fall delge uppgifter som omfattas av 15 kap. 2 § OSL (försvarssekretess) till en utländsk myndighet som deltar i ett samarbete inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde. Detta under förutsättning att samarbetet följer av
en internationell överenskommelse som avses i 10 kap. 1 § eller
10 kap. 2 § regeringsformen. Ett krav är att delgivningen enligt den
beslutande myndigheten är nödvändig för att genomföra samarbetet. Vidare får uppgifter av synnerlig betydelse för rikets säkerhet inte lämnas ut och inte heller uppgifter som kan ge underlag för
att utveckla motmedel mot Sveriges försvarssystem.
Enligt det andra undantaget i 8 kap. 3 § OSL får en uppgift
under vissa förutsättningar lämnas till en utländsk myndighet, om
uppgiften i motsvarande situation skulle få lämnas till en svensk
myndighet. Skälet till denna begränsning är att det inte får förekomma att uppgifter som omfattas av sekretess lämnas till en
utländsk myndighet, om en svensk myndighet i motsvarande läge
inte skulle kunna ha fått uppgifterna. Ett ytterligare krav är att det
dessutom enligt den utlämnande myndigheten står klart att utlämnandet är förenligt med svenska intressen. Vid en sådan prövning
får det intresse som sekretessen ska skydda vägas mot andra intressen som t.ex. vikten av ett internationellt samarbete. Prövningen
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kan ibland behöva genomföras i samråd med Utrikesdepartementet
(10 kap. 8 § regeringsformen).
Bestämmelsen medför i sig inte någon förpliktelse att lämna
uppgift utan ger enbart förutsättningar för när en uppgift som
omfattas av sekretess får lämnas till en utländsk myndighet eller en
mellanfolklig organisation.
I författningstexten anges att uppgifterna lämnas ut3 till en
utländsk myndighet. Med detta menas inte att uppgifternas
offentliggörs på ett sådant sätt som avses i 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller i 6 kap. OSL. Tvärtom är tanken att sekretessen
ska kvarstå hos mottagaren men med stöd av en nationell lagstiftning som motsvarar offentlighets- och sekretesslagen. Hos den
svenska avsändande myndigheten kvarstår sekretessen oförändrad.
Som framgår av beskrivningen finns det i svensk rätt inga krav
på att det ska finnas ett bindande generellt säkerhetsskyddsavtal
mellan Sverige och ett land eller mellanfolklig organisation som ska
erhålla uppgifter som omfattas av sekretess. I bedömningen
rörande svenskt intresse torde frågan om hur ett mottagande land
(eller organisation) avser att skydda uppgifterna vara av betydelse –
särskilt om uppgifterna rör rikets säkerhet. Ett sådant intresse kan
dock teoretiskt få vika mot andra intressen som t.ex. de samhällsekonomiska fördelar som ett utlämnande kan medföra. Däremot är
ett generellt säkerhetsskyddsavtal den enda möjligheten att med
bindande verkan reglera att uppgifter som i Sverige omfattas av
sekretess och rör rikets säkerhet hanteras på ett säkert sätt av ett
annat land eller en mellanfolklig organisation när sådana uppgifter
överlämnas.
Problematiken kring begreppet hemlig uppgift
Nuvarande säkerhetsskyddslagstiftning är som tidigare beskrivits
uppbyggd kring begreppet hemlig uppgift vilket definieras som uppgifter som omfattas av sekretess och dessutom är av betydelse för
rikets säkerhet.4 I internationella sammanhang och vid förhandling
av säkerhetsskyddsavtal brukar det engelska begreppet classified
3

Se formuleringen i 3 kap. 8 § 2 st. OSL och i 1 § förordningen (2010:649) om utlämnande
av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet.
4
4 § 1 säkerhetsskyddsförordningen, se vidare kapitel 3.
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information användas i en generisk betydelse som refererar till ländernas nationella lagstiftning på området och dess motsvarande
begrepp.
I Sverige motsvaras begreppet närmast av begreppet hemlig uppgift, men genom detta begrepps konstruktion begränsas tillämpningen till att avse enbart sådana uppgifter som rör rikets, dvs. Sveriges, säkerhet. Då syftet med säkerhetsskyddsavtalen är att ge ett
skydd för även ett annat lands skyddsvärda uppgifter (som inte
med nödvändighet rör Sveriges säkerhet) innebär det att nuvarande
säkerhetsskyddslagstiftning inte på ett tillfredsställande sätt medger ett säkerhetsskydd för utländska uppgifter i Sverige. Begreppet
hemlig uppgift är således alltför snävt för att vara ändamålsenligt i
denna typ av avtal. I andra länder innefattar vanligen den nationella
motsvarigheten till hemliga uppgifter även sådana uppgifter som
landet har erhållit från ett annat land eller en mellanfolklig organisation och som omfattas av ett för landet folkrättsligt åtagande.5
Svårigheten att tillämpa begreppet classified information i svensk
rätt illustreras av att det i de gällande säkerhetsskyddsavtalen i sin
svenska lydelse översatts som omväxlande hemlig, sekretessbelagd,
klassificerad och säkerhetsskyddsklassificerad uppgift.
Problematiken kring säkerhetsskyddsavtal och principen om upphovslandets medgivande
Säkerhetsskyddsavtalens konstruktion innebär i regel att två eller
flera parter ömsesidigt åtar sig att skydda uppgifter som utbyts
mellan parterna. Med parter avses i dessa sammanhang stater eller
mellanfolkliga organisationer. Skyddet ansluter i stor grad till
säkerhetsskyddslagstiftningens säkerhetsskyddsåtgärder, vilket
även överensstämmer med de flesta länders säkerhetsskyddsreglering. Säkerhetsskyddsavtalen medför i sig ingen skyldighet att
lämna ut hemliga uppgifter till den andra parten.
Avtalen innehåller emellertid ofta begränsningar av hur
information som erhållits från ett land får användas av det
mottagande landet. En vanligt förekommande princip är att det
behövs ett skriftligt medgivande för att uppgifter ska få lämnas
5

Se bl.a. 11 § i den norska sikkerhetsloven (1998-03-20 nr. 10) och 2 § 2 i den finska lagen
om internationella förpliktelser om informationssäkerhet (24.6.2004/588).
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vidare, offentliggöras eller omklassificeras. Principen brukar på
engelska benämnas originator control. Att denna princip, som
snarast är att betrakta som en sekretessförbindelse, förekommer i
avtal om säkerhetsskydd kan delvis förklaras med att den
avgränsning mellan sekretess och säkerhetsskydd som finns i
svensk rätt sällan är lika tydlig i andra länders rättssystem. Även i
Sverige är dock sekretessen en förutsättning för säkerhetsskydd,
vilket även för svensk del motiverar förekomsten av sådana
bestämmelser i avtalen.
Avtalsvillkor om originator control kan medföra vissa komplikationer. Bestämmelser om sekretess utgör undantag från offentlighetsprincipen, och offentlighets- och sekretesslagstiftningen
reglerar uttömmande under vilka förutsättningar uppgifter – oavsett om de omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal eller inte – omfattas av sekretess. Andra bestämmelser än sådana som har stöd i
denna lagstiftning är således oförenliga med svensk rätt. Sådana
avtalsvillkor är dock inte ovanliga i olika slag av internationella
avtal som Sverige ingår.
Enligt en relativt ny bestämmelse6 i 15 kap. 1 a § OSL gäller sekretess för uppgift som en myndighet har fått från ett utländskt
organ på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av EU ingånget
eller av riksdagen godkänt avtal med en annan stat eller med en
mellanfolklig organisation. Sekretessen gäller, om det kan antas att
Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbete som
avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften röjs. Detta
innebär ett visst stöd för att uppfylla förpliktelser om sekretess i
internationella överenskommelser under förutsättning att bestämmelsens villkor är uppfyllda.
Problematiken kring avtalsvillkor om sekretess är dock främst
teoretisk när det gäller säkerhetsskyddsöverenskommelser.
Bestämmelsen om utrikessekretess i 15 kap. 1 § OSL torde i stort
sett i samtliga fall vara tillämplig på det slag av uppgifter som
överenskommelserna avser, eftersom ett otillåtet röjande av uppgifterna från svensk sida i strid med en folkrättslig förpliktelse
måste kunna antas störa Sveriges förbindelser med landet i fråga.
Att uppgifterna dessutom är skyddsvärda utifrån landets nationella
säkerhet ger ytterligare stöd för en sådan tolkning.
6

Prop. 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet.
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I moderna säkerhetsskyddsavtal har man från svensk sida med
viss framgång lyckats undvika skrivningar om upphovslandets
samtycke genom att i stället använda formuleringar om en skyldighet att vidta alla rättsliga åtgärder för att förhindra ett utlämnande.
I andra fall har man i förhandlingarna lyckats få med en formulering om konsultation i stället för samtycke. I åtminstone två
kända fall7 har det från svensk sida ansetts nödvändigt att göra en
unilateral deklaration där principen om upprättande parts samtycke
beskrivs utifrån ett svenskt rättsläge.
I praktiken bör de olika lösningarna inte innebära någon större
skillnad eftersom parterna och då även Sverige med stöd av avtalet
förväntar sig ett fullgott skydd för de uppgifter som lämnas ut till
det andra landet. Som beskrivits ovan bör utrikessekretessen väl
tillgodose detta krav.
Svårigheten att tillämpa nuvarande säkerhetsskyddslagstiftning
på uppgifterna är därför ett större problem än sekretessfrågan. I
den utsträckning som uppgifter som omfattas av avtalen är av betydelse även för rikets säkerhet omfattas informationen av
säkerhetsskyddslagen. I praktiken har så ofta varit fallet men
motsatsen skulle även kunna inträffa.
Innehållet i säkerhetsskyddsavtal
Som tidigare nämnts så är syftet med säkerhetsskyddsavtalen att
parterna ömsesidigt ska ge ett skydd för varandras skyddsvärda
information. Detta innebär att avtalsvillkoren i huvudsak berör hur
sådan information ska hanteras i olika situationer. Centralt i avtalen är en jämförelsetabell i vilken parternas märkning av den
skyddsvärda informationen förtecknas och jämförs.
Vidare finns det bestämmelser som reglerar behörigheten till
informationen vilket motsvarar behörighetskraven i 7 §
säkerhetsskyddsförordningen. Som tidigare nämnts är det även
vanligt med begränsningar i användandet av informationen i form
av en sekretessförpliktelse. Utöver dessa centrala delar finns
normalt bestämmelser om industrisäkerhet, rutiner vid besök samt
vilka åtgärder som ska vidtas när uppgifter från den andra parten
7

Se säkerhetsskyddsavtalen med WEU (SÖ 2004:59) och ESA (SÖ 2004:60).
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kan ha röjts för obehöriga. Slutligen är det vanligt med en
upplysningsbestämmelse om vilka myndigheter hos parterna som
är behöriga att hantera frågor som rör tillämpningen av avtalet.
Det beskrivna avtalsinnehållet gäller för moderna bilaterala
säkerhetsskyddsavtal. Äldre avtal har ibland en annan systematik.
Detsamma gäller för avtal med mellanfolkliga organisationer som
t.ex. Sveriges säkerhetsskyddsavtal med Nato, WEU och ESA. De
sistnämnda saknar t.ex. en jämförelsetabell över parternas märkning av skyddsvärda uppgifter och är också mer kortfattade än de
bilaterala avtalen.
Genomförande av säkerhetsskyddsavtal i svensk rätt
Säkerhetsskyddsavtal ingås av regeringen och träder för svensk del i
regel i kraft vid undertecknandet. Avtalet är en traktat i Wienkonventionens8 mening och är därför folkrättsligt bindande för Sverige.
Avtalen får tolkas utifrån gällande rätt. I övrigt ansvarar regeringen
för att nödvändiga åtgärder för avtalets genomförande och
implementering.

6.2

Reglering inom EU avseende säkerhetsskydd

2001 års säkerhetsbestämmelser för rådet respektive kommissionen
Under 2001 beslutades säkerhetsbestämmelser för rådet respektive
kommissionen. Bland EU:s medlemsstater fanns det dock delade
meningar om dessa säkerhetsbestämmelser kunde anses vara förpliktande för medlemsstaterna. Problemet låg i författningarnas
rättsgrund. Rådets säkerhetsbestämmelser antogs med stöd av artikel 207.3 i fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen,9
enligt vilken rådet i sin arbetsordning ska utarbeta villkoren för
allmänhetens
tillgång
till
rådets
handlingar.
Dessa
säkerhetsbestämmelser gällde enligt artikel 2.2 i bestämmelserna
enbart för rådet och de decentraliserade EU-myndigheterna och
omfattade därför inte alla EU-byråer och organ. I säkerhets8
9

Wienkonventionen om traktaträtten, SÖ 1975:1.
Numera fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
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bestämmelserna ingick det emellertid också bestämmelser som var
riktade mot medlemsstaterna. En del medlemsstater, bl.a. Finland,
genomförde bestämmelserna i nationell lagstiftning, medan andra
medlemsstater som t.ex. Sverige ansåg att bestämmelserna som
avsåg medlemsstaterna snarast var vägledande.
Nya bestämmelser och ett mellanstatligt säkerhetsskyddsavtal tas fram
Coreper godkände 2007 ett mandat (dok. 14762/07) enligt vilket
Europeiska unionen bör bereda en enhetlig och heltäckande allmän
ram för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inom EU.
Strävan var att förenkla och uppdatera bestämmelserna om
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mot bakgrund av god
internationell praxis. Utifrån mandatet började rådets säkerhetskommitté (Council Security Committee, CSC) se över säkerhetsbestämmelserna och kom fram till att genom rådets säkerhetsbestämmelser rådets institutioner, men inte medlemsstaterna, kan
förpliktas att skydda säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.
Det var därför nödvändigt med andra åtgärder utöver säkerhetsbestämmelserna för att skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade
EU-uppgifter skulle vara heltäckande. Vidare fanns det en vilja att
förbättra skyddet i medlemsstaterna av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som EU erhållit från internationella organisationer och tredjeländer. Som ett nytt element ville man upprätta
ett system för att skydda nationella säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter som utbyts medlemsstater emellan i EU:s intresse. För
att uppfylla dessa målsättningar föreslog Frankrike att ett avtal
skulle ingås mellan EU:s medlemsstater, församlade i rådet, om
skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i
Europeiska unionens intresse. Starten för detta arbete skedde i februari 2008 i Stockholm genom att Utrikesdepartementet bjöd in
representanter från medlemsstaterna att delta i en diskussion om
möjliga lösningar.
Begreppet Europeiska unionens intresse definieras inte. I praktiken kommer därför medlemsstaterna att själva avgöra i vilka fall
som de utbyter nationellt säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
inom ramen för avtalet.
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Rådets nya säkerhetsbestämmelser
Med rådets beslut om säkerhetsbestämmelser för skydd av
säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter fastställs grundläggande principer och miniminormer för säkerhet för att skydda
säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter. Dessa grundläggande
principer och miniminormer ska gälla för rådet och rådets generalsekretariat och iakttas av medlemsstaterna i enlighet med deras
nationella lagar och andra författningar. I praktiken möjliggör detta
att nationell lagstiftning tillämpas, förutsatt att miniminormerna
för rådets säkerhetsbestämmelser iakttas. Rådets nya säkerhetsbestämmelser syftar till att göra bestämmelserna enklare och
användarvänligare samt till att eliminera otydligheter i de äldre
bestämmelserna. Avsikten är att hanteringen av säkerhetsrisker
samtidigt ska bli bättre.
Beslutet om rådets nya säkerhetsbestämmelser omfattar 18
artiklar, sex bilagor och fyra tillägg. Beslutet innehåller bl.a.
bestämmelser om tillämpningsområde, definitioner och säkerhetsskyddsklassificering, regler för säkerhetsskyddsklassificeringen,
personalsäkerhet, fysisk säkerhet, administrativ säkerhet, informationssystemssäkerhet, och industrisäkerhet. Vidare finns det
bestämmelser om utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
med tredjestater och internationella organisationer samt om överträdelse av säkerhetsbestämmelserna.
Bilagorna rör personalsäkerhet, fysisk säkerhet, hantering av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som hanteras i kommunikations- och
informationssystem, industrisäkerhet och utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter med tredjestater och internationella
organisationer. Tilläggen innehåller definitioner, en jämförelsetabell över medlemsstaternas informationssäkerhetsklassificering,
en förteckning över nationella säkerhetsmyndigheter samt en
förteckning över förkortningar.
Det multilaterala säkerhetsskyddsavtalets syfte
Syftet med avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater om
skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i
Europeiska unionens intresse är att ålägga medlemsstaterna att följa
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rådets säkerhetsbestämmelser. Avtalet förutsätter att parterna vidtar alla lämpliga åtgärder i enlighet med sina respektive nationella
lagar och andra författningar för att säkerställa att den säkerhetsnivå som ges säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter når upp till
minst kraven i Rådets säkerhetsbestämmelser. Därmed är det avtalets målsättning att skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade EUuppgifter och uppgifter som EU har mottagit från tredjeländer på
detta sätt ska bli bättre i medlemsstaterna.
En vidare målsättning är att upprätta ett system för skydd av
nationella säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i
EU:s intresse när medlemsstaterna inte sinsemellan har ingått bilaterala informationssäkerhetsavtal. Ambitionen är att avtalet ska
utgöra en enhetlig reglering av säkerhetsskyddsklassificerade EUuppgifter inom EU.
Innehållet i det multilaterala säkerhetsskyddsavtalet
Enligt artikel 3.1 i avtalet ska parterna vidta alla lämpliga åtgärder i
enlighet med sina respektive lagar och andra författningar för att
säkerställa att den säkerhetsnivå som ges säkerhetsklassificerade
uppgifter som omfattas av avtalet är likvärdig med den som ges
enligt rådets säkerhetsbestämmelser. I fråga om principen om
upphovsmannens medgivande anges dock i artikel 3.2 att ingenting
i avtalet ska påverka parternas nationella lagar och andra
författningar när det gäller allmänhetens tillgång till handlingar,
skyddet
för
personuppgifter
eller
skyddet
av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (se avsnitt 6.1). Denna
skrivning kom till som en kompromiss efter krav från främst Storbritannien och Sverige utifrån nationella krav på offentlighet.
I artikel 5 i avtalet finns bestämmelser om säkerhetsklarering.
Bland annat föreskrivs att endast personer som genomgått lämplig
säkerhetsklarering eller som på annat sätt i kraft av sina arbetsuppgifter vederbörligen bemyndigats i enlighet med nationell lagstiftning får ges tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på
nivån EU CONFIDENTIAL eller högre. I avtalet finns också
bestämmelser t.ex. om ändring av säkerhetsskyddsklassificeringsnivåer.
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Inom ramen för avtalet får medlemsstaterna erkänna andra
medlemsstaters säkerhetsprövning av personal och säkerhetskontroll av anläggningar. Ett sådant förfarande är avsett att underlätta
för företag i medlemsstaterna att delta i säkerhetsskyddsklassificerade projekt i andra EU-länder. Medlemsstaterna kan på begäran
och i enlighet med nationell lagstiftning bistå varandra vid
säkerhetsutredningar i samband med säkerhetsgodkännande.
Avtalet träder i kraft när samtliga medlemsstater slutfört de
interna förfaranden som är nödvändiga för att avtalet ska kunna
träda i kraft.

6.3

Nationella funktioner i det internationella
säkerhetsskyddsarbetet

Något om termerna
I huvudelen av Sveriges internationella säkerhetsskyddsåtaganden
finns krav på en samverkansfunktion som vanligtvis benämns
National Security Authority (NSA10). Ursprunget till denna funktion torde ha varit relativt tidiga säkerhetsbestämmelser i Nato som
föreskrev att varje medlemsland skulle utpeka en myndighet som
hade ett nationellt ansvar för säkerhetsskyddsfrågor och som dessutom skulle vara kontaktorganisation i internationella säkerhetsskyddsärenden inom Nato. Modellen började därefter även användas bilateralt mellan Natos medlemsländer som begrepp för den
eller de myndigheter som parterna i generella säkerhetsskyddsavtal
(GSA) utpekar som kontaktorganisationer. Även begreppet
Designated Security Authority (DSA) har sitt ursprung i Nato och
det används för att beskriva den nationella myndighet som i ett
land har det praktiska säkerhetsansvaret med fokus på industrisäkerhetsfrågor i internationella säkerhetskänsliga materielprojekt.
Utöver dessa roller, som får anses vara de mest centrala funktionerna, har ytterligare specialiserade roller växt fram. En sådan
roll är National Communication Security Authority11 (NCSA) som
rör internationella krypto- och signalskyddsfrågor samt de därtill
10

Akronymen NSA används även av den amerikanska signalspaningsmyndigheten National
Security Agency. Den har inga likheter med NSA-funktionen i detta sammanhang.
11
Inom EU används i stället begreppet Crypto Approval Authority, CAA.
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hörande funktionerna Key Production Authority (KPA) och
National Distribution Authority (NDA), vilka är kopplade till produktion och distribution av signalskyddsnycklar. Information
Assurance Authority (IAA) är en funktion som representerar ett
land från ett it-säkerhetsperspektiv, särskilt i frågor som rör
ackreditering och säkerhetsgodkännanden kring internationella
säkerhetskänsliga informationssystem. Tempest Authority (TA),
slutligen, hanterar frågor om krav på skydd mot röjande signaler
(RÖS).
Eftersom många medlemsstater i Nato även är EU-medlemmar
blev det naturligt att huvuddelen av begreppen kom att användas i
EU:s säkerhetsarbete där arbetet leds av medlemsstaternas NSAfunktioner tillsammans med säkerhetskontoret i generalsekretariatet i Europeiska unionens råd. Begreppen har även inarbetats i många länders lagstiftning. Ofta är huvuddelen eller samtliga av rollerna kopplade till samma organisation.
Nuvarande ordning
Enligt EU:s och Natos säkerhetsbestämmelser12 är en NSA en
myndighet (eller myndighetsfunktion) som har ett nationellt
ansvar för skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och
att bedöma hoten mot dessa uppgifter, att utfärda bestämmelser
om skyddet av informationen samt att utföra tillsyn över myndigheter som hanterar sådan information. Myndigheten ska vidare
utgöra ett rådgivande organ till myndigheter som hanterar den
säkerhetsskyddsklassificerade informationen och samordna nationella register för att kunna redovisa en spårbarhet när det gäller
hantering av informationen. I arbetsuppgifterna ingår även att delta
i internationella arbetsgrupper på säkerhetsskyddsområdet och att
representera säkerhetsskyddsfunktionen i internationell samverkan.
De flesta länderna i Nato och EU har lagt denna uppgift på militära
eller civila säkerhetstjänster eller ibland skapat särskilda säkerhetsskyddsmyndigheter med NSA-rollen som utgångspunkt.
12

Rådets beslut av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av
säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (2013/488/EU) samt Security within the North
Atlantic Treaty Organisation (Nato), C-M(2002)49.
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I Sverige ansvarar Utrikesdepartementet för NSA-funktionen
gentemot EU och Nato samt även gentemot WEU som dock torde
vara obsolet i dag. När det gäller NSA-rollen i förhållande till ESA
så innehar Utrikesdepartementet även denna roll utan att detta har
formaliserats i författningstext. I ett regeringsbeslut13 från 2003
uppdrog regeringen åt ett antal myndigheter, bl.a. Försvarsmakten
och Säkerhetspolisen, att ställa expertis till förfogande för det
arbete som NSA-funktionen vid Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska utföra.
För bilateral samverkan är Försvarsmakten utpekad som NSAfunktion. Denna roll grundar sig inte på någon författningsreglering utan följer av bestämmelser i de generella säkerhetsskyddsavtal
som Sverige har ingått med ett trettiotal länder. I en skrivelse från
Utrikesdepartementet till Europeiska unionens råd 2007
meddelades att säkerhetskontoret vid den militära underrättelseoch säkerhetstjänsten har rollerna som NCSA och NDA i
Sverige.14
Det finns bestämmelser i nuvarande säkerhetsskyddslagstiftning
som behandlar internationella relationer, bl.a. när det gäller Säkerhetspolisens uppgift att svara på begäran om registerkontroll
från andra länder. Detta är en typisk NSA-uppgift internationellt
sett. Vidare är Försvarets materielverks möjlighet att genomföra
säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal med
företag för som ska delta i internationella säkerhetskänsliga projekt
som rör utveckling eller produktion av försvarsmateriel, en typisk
DSA-uppgift.15 Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har bemyndigats att meddela föreskrifter och att utöva tillsyn vilket är uppgifter
som normalt hör till en NSA-funktion.
Regeringskansliets NSA-roll är reglerad i förordningen
(1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet. Enligt den ska
Regeringskansliet vara den nationella säkerhetsmyndighet som
ansvarar för att upprätthålla säkerheten för sekretessbelagda uppgifter enligt Europeiska rådets säkerhetsföreskrifter samt enligt
Sveriges åtaganden om detta i överenskommelser med Västeuro13
Uppdrag att biträda den nationella säkerhetsmyndigheten (NSA), UD2003/126/SSSB,
2003-03-06.
14
Response from Sweden concerning identification of NDA and NCSA,
Utrikesdepartementet 2007-05-11, A19E.
15
17 § säkerhetsskyddsförordningen.
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peiska unionen och Nato inom ramen för samarbetet Partnerskap
för fred.16 Enligt Regeringskansliets arbetsordning ska chefen för
Utrikesdepartementet besluta i dessa ärenden.17 Det framgår dock
inte närmare i dessa bestämmelser hur uppgiften ska lösas.
Försvarsmakten bemyndigas regelbundet i regeringsbeslut att
förhandla generella säkerhetsskyddsavtal med andra länder. Det
anges inte uttryckligen att Försvarsmakten gör detta i sin NSAroll, men uppgiften tillkommer NSA-funktioner i andra länder, och
motparten i avtalsförhandlingarna har uteslutande varit respektive
lands NSA. Efter avrapportering beslutar regeringen att avtalen ska
ingås. I avtalen regleras hur samverkan ska genomföras mellan
parternas NSA-funktioner och vilka ärenden som dessa funktioner
ska hantera.
Vid minst ett tillfälle har frågan om vilka myndigheter som
skulle vara NSA och DSA varit föremål för diskussion. Det gällde
förhandlingen om ett säkerhetsskyddsavtal med USA med
anledning av ett säkerhetsforskningssamarbete mellan Sverige och
USA. I det fallet utfärdade Försvarsdepartementet en instruktion
att Försvarsmakten skulle vara nationell säkerhetsmyndighet och
Försvarets materielverk verkställande säkerhetsmyndighet i det
aktuella fallet.18
Internationell utblick19
Som tidigare beskrivits är NSA-rollen i många länder kopplad till
nationella säkerhetstjänster eller civila eller militära underrättelseoch säkerhetstjänster. Så är fallet i t.ex. Nederländerna, Polen, Spanien och Tyskland. Andra länder som t.ex. Frankrike, Italien och
Storbritannien har inrättat en särskild säkerhetsmyndighet under
premiärministerns kansli. Ytterligare en grupp länder har inrättat
en särskild säkerhetsskyddsmyndighet med Natos och EU:s
bestämmelser som grund. Till dessa länder hör Bulgarien, Norge,
Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
16

20 § 8 förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet.
5 § 8 Regeringskansliets föreskrifter om ändring i Regeringskansliets föreskrifter med
arbetsordning för Regeringskansliet (RKF 2014:2).
18
Utpekande av NSA och DSA inom säkerhetsforskningsavtal med USA,
Fö2007/2637/MIL, 2007-11-15.
19
En mer omfattande internationell utblick finns i kapitel 8.
17
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I Danmark är funktionen delad mellan Forsvarets Efterrettningstjenste (FE) och på Politiets Efterrettningstjenste (PET). FE
har även rollen som SAA och NCSA. Danmark deltar inte i verksamhet som rör EU:s försvarspolitik. Genom att den största delen
av EU:s säkerhetsskyddsklassificerade information hanteras inom
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken är FE:s roll när
det gäller säkerhetsarbetet inom EU ytterst begränsad. FE fokuserar därför främst på säkerhetssamarbetet inom Nato och bilateralt.
I Finland är Utrikesministeriet utpekad som NSA. Rollen gäller
såväl NSA-funktionen bilateralt som gentemot mellanfolkliga
organisationer. NSA-funktionen lyder under statssekreteraren och
består av ett kansli. En stor del av arbetet samordnas med stöd från
Skyddspolisen, Huvudstabens utredningsavdelning och Försvarsministeriet vilka även aktivt deltar i NSA-arbetet. Dessa är formellt
utpekade som DSA. Finland är det enda landet som inte använder
begreppet DSA för en myndighet som utpekats särskilt för industrisäkerhetsfrågor. Vidare är Kommunikationsverket utpekat som
NCSA.
I Norge är Nasjonal Sikkerhetsmyndighet utpekad som NSA och
fungerar även som DSA, NCSA och SAA. Myndigheten har såväl
ett nationellt som ett internationellt ansvar för säkerhetsskyddsfrågor.
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Vissa myndigheter har särskilda uppgifter i fråga om säkerhetsskydd. Det gäller framför allt Säkerhetspolisen och Försvarsmakten
som har det huvudsakliga ansvaret för att utföra tillsyn och meddela tillämpningsföreskrifter (se avsnitt 7.1.1 och 7.1.2).
Vidare fyller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden en viktig
funktion för skyddet av enskildas integritet vid säkerhetsprövning
(se avsnitt 7.1.3).
Försvarets materielverk har vissa uppgifter i fråga om
säkerhetsskyddsavtal som syftar till att underlätta för leverantörer
som ska delta i ett internationellt samarbete på försvarsmaterielområdet (se avsnitt 7.1.4).1
Några myndigheter har ett sektorsbestämt ansvar för att i fråga
om säkerhetskänslig verksamhet hos vissa bolag, föreningar och
stiftelser och enskilda verksamhetsutövare besluta om placering i
säkerhetsklasser och registerkontroll och för att kontrollera
säkerhetsskyddet (se avsnitt 7.2).
Därutöver finns ett antal myndigheterna och samarbetsorgan
som inte har något i säkerhetsskyddslagstiftningen utpekat ansvar
men som har uppgifter och verksamhet som det i sammanhanget
ändå finns anledning att redovisa (se avsnitt 7.3 och 7.4).

1
I fråga uppgifter till följd av internationella säkerhetsskyddsåtaganden se även redovisningen i kapitel 6.
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Myndigheter med särskilt ansvar

7.1.1

Säkerhetspolisen
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Den 1 januari 2015 blev Säkerhetspolisen en egen myndighet från
att tidigare ha varit en del av Rikspolisstyrelsen. Säkerhetspolisen
har till uppgift att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten.
Säkerhetspolisens verksamhet kan i huvudsak delas in i fem
områden (kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd,
säkerhetsskydd och personskydd).
Säkerhetspolisen ansvarar enligt 3 § förordningen (2014:1103)
med instruktion för Säkerhetspolisen för att förebygga, förhindra
och upptäcka brottslig verksamhet samt utreda och beivra bl.a.
brott mot rikets säkerhet och brott mot lagen (2003:148) om straff
för terroristbrott. Säkerhetspolisen ansvarar också för personskyddet av den centrala statsledningen. Säkerhetspolisen får, utöver vad
som följer av 47 § säkerhetsskyddsförordningen, ge råd om
säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen får även i övrigt ge råd för att
förebygga brott mot rikets säkerhet eller andra särskilt viktiga samhällsintressen. Säkerhetspolisen får även efter medgivande av regeringen i särskilda fall bedriva uppdragsverksamhet när det gäller
säkerhetsskydd och annat säkerhetsarbete.
Säkerhetspolisen ska vidare enligt 18 § i sin instruktion tillhandahålla Registerkontrolldelegationen vid Säkerhets- och
Integritetsskyddsnämnden sammanträdes- och kontorslokaler,
kanslistöd och föredragande.
Av säkerhetsskyddsförordningen framgår att Säkerhetspolisen
har flera olika funktioner när det gäller säkerhetsskyddet. Om en
hemlig uppgift kan ha röjts, ska det skyndsamt anmälas till
Säkerhetspolisen, om röjandet kan antas medföra men för rikets
säkerhet som inte endast är ringa (10 §). Vidare ska en myndighet
som avser att inrätta ett register som ska föras med hjälp av
automatisk databehandling innehållande uppgifter av betydelse för
rikets säkerhet i vissa fall samråda med Säkerhetspolisen (12 §).
Säkerhetspolisen ska också besluta om registerkontroll när en
framställan om det har gjorts från en annan stat eller en mellanfolklig organisation (22 §).
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Säkerhetspolisen beslutar vidare om registerkontroll av person
till skydd mot terrorism såvitt avser verksamhet vid statschefens
och tronföljarens residens och bostäder samt statsministerns
bostäder och statens egendom Harpsund (26 § och 27 § 2). I det
sammanhanget kan även nämnas att Säkerhetspolisen har vissa
uppgifter enligt lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder. Ytterligare uppgifter
enligt säkerhetsskyddsförordningen följer av att regeringen kan
överlåta åt Säkerhetspolisen att besluta om registerkontroll vid
större evenemang, statsbesök eller andra liknande händelser som
särskilt behöver skyddas mot terrorism (26 a §).
Vidare ska den som har beslutat om registerkontroll göra en
framställan om utlämnande av uppgifter hos Säkerhetspolisen som
bereder ärendet inför beslut av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (29 §). Det innefattar också att Säkerhetspolisen ska göra
en särskild personutredning i de fall en anställning eller annat
deltagande i verksamhet har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2 och
när framställan om registerkontroll har gjorts av en annan stat eller
mellanfolklig organisation (34 §). Säkerhetspolisen ska också när
det gäller placeringar i säkerhetsklass 1 hålla ett personligt samtal
med den som säkerhetsprövningen gäller och till Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden därefter redovisa de uppgifter som
kommit fram (36 och 37 §§).
Säkerhetspolisen kontrollerar säkerhetsskyddet vid myndigheter
utom de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet och
Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt Justitiekanslern
(39 §).2 Säkerhetspolisen kan även utföra kontroll av säkerhetsskyddet hos sådana bolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande
inflytande samt enskilda, om verksamheten är av betydelse för
rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism, eller
enskilda som omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal. Kontrollen ska i
dessa fall utföras i samråd med de myndigheter som enligt 31 §
säkerhetsskyddslagen eller 40 eller 41 § säkerhetsskyddsförordningen primärt ska kontrollera säkerhetsskyddet i dessa fall (42 §).
2
39 § säkerhetsskyddsförordningen återspeglar ännu inte den ändring i förordningen
(1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet som gäller från den 1 januari 2015 och
som innebär att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens haverikommission numera hör till Justitiedepartementet.
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Säkerhetspolisen får meddela närmare föreskrifter om
verkställigheten av säkerhetsskyddslagen i fråga om förfarandet vid
registerkontroll samt meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (43 och 44 §§). Säkerhetspolisen ska på begäran lämna råd om säkerhetsskydd till Regeringskansliet, riksdagen och dess myndigheter samt Justitiekanslern
(47 §).
Rikspolisstyrelsen har beslutat föreskrifter och allmänna råd om
säkerhetsskydd (RPSFS 2010:03). Denna föreskriftsrätt ankommer
sedan den 1 januari 2015 på Säkerhetspolisen.
7.1.2

Försvarsmakten

Försvarsmakten är en statlig myndighet med ansvar för att upprätthålla och utveckla ett militärt försvar. Försvarsmakten ska enligt
2 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
kunna försvara Sverige och främja svensk säkerhet genom insatser
nationellt och internationellt. Vidare ska Försvarsmakten kunna
upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt
värna Sveriges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför
det svenska territoriet. Försvarsmakten ska kunna lämna stöd till
civil verksamhet. Enligt 3 b § förordningen med instruktion för
Försvarsmakten ska Försvarsmakten bl.a. särskilt bedriva verksamhet enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet,
leda och bedriva militär säkerhetstjänst samt leda och samordna
signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra kryptografiska
funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd information.
Liksom när det gäller Säkerhetspolisen har Försvarsmakten enligt säkerhetsskyddsförordningen flera olika funktioner när det
gäller säkerhetsskyddet. Som exempel kan nämnas att en myndighet som avser att inrätta ett register som ska föras med hjälp av
automatisk databehandling innehållande uppgifter av betydelse för
rikets säkerhet i vissa fall ska samråda med Försvarsmakten (12 §).
Enligt 26 § och 27 § 4 säkerhetsskyddsförordningen beslutar
Försvarsmakten om registerkontroll till skydd mot terrorism för
sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 1 skyddslagen (2010:305) och
som huvudsakligen disponeras av Försvarsmakten, Försvarets
materielverk, Försvarets radioanstalt för militära fartyg och luft-
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fartyg som avses i nämnda bestämmelse i skyddslagen och för
sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 4 skyddslagen.
Av 39 § säkerhetsskyddsförordningen framgår att Försvarsmakten ska kontrollera säkerhetsskyddet när det gäller Fortifikationsverket och Försvarshögskolan samt de myndigheter som hör
till Försvarsdepartementet utom Statens haverikommission.3
Av 42 § säkerhetsskyddsförordningen framgår vidare att Försvarsmakten kan kontrollera säkerhetsskyddet hos sådana bolag,
föreningar och stiftelser över vilka staten, kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt enskilda, om
verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism, eller enskilda som omfattas av ett
säkerhetsskyddsavtal. Kontrollen ska i dessa fall utföras i samråd
med de myndigheter som enligt 31 § säkerhetsskyddslagen eller 40
eller 41 § säkerhetsskyddsförordningen primärt ska kontrollera
säkerhetsskyddet i dessa fall.
Enligt 44 § säkerhetsskyddsförordningen får Försvarsmakten
meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen för sitt tillsynsområde. Försvarsmakten har beslutat
föreskrifter om säkerhetsskydd (FFS 2003:7). Huvudelen av
Försvarsmaktens uppgifter enligt säkerhetsskyddsförordningen
hanteras av den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
(MUST).
MUST är en del av myndigheten Försvarsmakten. MUST har
dock en särställning på ett sådant sätt att dess uppdragsgivare är
såväl regeringen och Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
som Försvarsmakten. Chefen för MUST rapporterar därför även
direkt till regeringen i vissa ärenden.
Den militära säkerhetstjänstens uppgift är att tillvarata de
säkerhetsintressen som främst berör Försvarsmakten och dess
tillsynsområde enligt säkerhetsskyddslagstiftningen samt att
samverka rörande skyddet av rikets säkerhet och skydd mot
terrorism med Säkerhetspolisen. Den militära säkerhetstjänsten
består av säkerhetsunderrättelsetjänst, säkerhetsskyddstjänst och
signalskyddstjänst, där signalskyddstjänsten är att anse som en
säkerhetsskyddsangelägenhet.
3

Avseende utformningen av 39 §, se not 1.
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Säkerhetsunderrättelsetjänstens uppgift är att klarlägga, förhindra och försvåra den säkerhetshotande verksamhetens mål, medel och metoder. Säkerhetsskyddstjänsten inklusive signalskyddstjänsten syftar till att förhindra eller motverka den säkerhetshotande verksamheten mot Sverige eller mot insatta förband och
insatser i andra länder.
Chefen för MUST ska även leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra kryptografiska funktioner
som är avsedda att skydda skyddsvärd information samt förhandla
internationella säkerhetsskyddsavtal. Vid MUST finns Försvarsmaktens nationella säkerhetsmyndighetsfunktion (NSA) och den
nationella kryptogodkännandefunktionen (CAA/NCSA). Dessa
funktioner har beskrivits i avsnitt 6.3.
7.1.3

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet
som har tillsyn över de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter. Nämnden har också tillsyn över polisens behandling av personuppgifter. Nämnden ska bidra till att värna rättssäkerheten och
skyddet för den personliga integriteten i de verksamheter som
nämnden har tillsyn över. Myndigheten leds av en nämnd.
Vid sidan av nämnden finns det två andra beslutsorgan inom
myndigheten. Det ena beslutar i frågor om utlämnande av uppgifter
från olika register vid registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen
(Registerkontrolldelegationen) och det andra beslutar i ärenden om
kvalificerade skyddsidentiteter (Skyddsregistreringsdelegationen).
Kanslistödet för Registerkontrolldelegationen tillhandahålls av
Säkerhetspolisen med stöd av 4 § förordningen med instruktion för
Säkerhetspolisen.
Registerkontrolldelegationens uppgift att pröva frågor om
utlämnande av uppgifter från vissa register till myndigheter som
begärt kontroll framgår av 21 och 23 §§ säkerhetsskyddslagen, 29–
32 §§ säkerhetsskyddsförordningen samt av förordningen
(2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
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När uppgifter om en omfrågad person förekommer i registren
görs alltid en individuell bedömning huruvida uppgifterna kan antas
ha betydelse för prövning av den kontrollerades pålitlighet ur
säkerhetssynpunkt (relevansbedömning) och därmed kan lämnas ut
för säkerhetsprövning.
Registerkontrolldelegationen ska, om en uppgift kommit fram
som delegationen funnit anledning att lämna ut, ge den som uppgiften avser tillfälle att yttra sig. Undantag gäller för uppgift som
omfattas av sekretess i förhållande till den enskilde.
7.1.4

Försvarets materielverk

Försvarets materielverk har enligt 1 § förordningen (2007:854) med
instruktion för Försvarets materielverk till uppgift att på uppdrag
av Försvarsmakten vidmakthålla, destruera och kassera varor samt
upphandla byggentreprenader, varor och tjänster. Försvarets materielverk ska på uppdrag av Försvarsmakten även tillhandhålla
logistik i form av service-, förråds- och verkstadstjänster. Försvarets materielverk ska vidare biträda Försvarsmakten i materielförsörjnings- och logistikförsörjningsplanering samt med materielsystemkunskap.
Försvarets materielverks enhet för säkerhetsskydd är den del
inom Försvarets materielverk som ser till att samarbeten inom
materielområdet med nationella och internationella myndigheter
och företag omfattas av ett fullgott säkerhetsskydd. Försvarets
materielverk har ett särskilt ansvar att enligt 17 § säkerhetsskyddsförordningen träffa avtal med svenska företag om det behövs för
internationellt försvarssamarbete.
Sveriges Certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC) är en självständig enhet inom Försvarets materielverk som etablerades efter
ett regeringsbeslut 2002. CSEC verkar som Sveriges nationella certifieringsorgan för it-säkerhet i produkter och system enligt standarden Common Criteria (CC), en internationell standard som
används för att ställa krav på it-säkerhet och för opartisk granskning av it-säkerhet. CC har utvecklats i nära samarbete mellan flera
länders säkerhetsmyndigheter och erkänns internationellt av världens ledande länder inom it-säkerhet. CC anses obligatoriskt för itprodukter i kritiska infrastrukturer i flera länder och tillämpas
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inom flera olika sektorer, exempelvis försvar, finans, sjukvård,
transport och kommunikation.

7.2

Myndigheter med sektorsansvar

7.2.1

Vad ansvaret innebär

I 40 § säkerhetsskyddsförordningen finns bestämmelser om kontroll av säkerhetsskyddet hos bolag, föreningar, stiftelser och
enskilda över vilka staten, kommuner eller landsting utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande (1 § 2 säkerhetsskyddslagen)
samt enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet
eller särskilt behöver skyddas mot terrorism (1 § 3 säkerhetsskyddslagen). Denna kontroll ska utföras av vissa i 19 § andra
stycket säkerhetsskyddsförordningen utpekade myndigheter.
Dessa myndigheter får också, vid sidan av den föreskriftsrätt som
gäller för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten enligt 43 och 44 §§
säkerhetsskyddsförordningen, meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av säkerhetsskyddslagen i fråga om säkerhetsskyddet inom sina verksamhetsområden (45 § säkerhetsskyddsförordningen). Myndigheter har också i uppgift att, med vissa
undantag, för nämnda verksamheter besluta om placering i
säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll till följd av sådan
placering (se 19 § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen)
samt även registerkontroll skydd mot terrorism i fråga om bl.a.
personal som deltar i verksamhet vid flygplatser och vissa skyddsobjekt (se 14 § säkerhetsskyddslagen samt 26 och 27 §§ säkerhetsskyddsförordningen). Myndigheterna och deras ansvarsområden i
fråga om de uppgifter som här har redovisats beskrivs i de följande
avsnitten 7.2.2–7.2.4.
7.2.2

Affärsverket svenska kraftnät

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) är ett statligt
affärsverk med uppgift att förvalta och utveckla Sveriges stamnät
för elkraft som omfattar ledningar, stationer och utlandsförbindelser.
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Svenska kraftnäts uppgifter anges i 1–5 §§ förordningen
(2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät.
Svenska kraftnät har bl.a. systemansvaret för el och ser till att
det kontinuerligt råder balans mellan inmatad och uttagen el.
Svenska kraftnät är vidare säkerhetsskyddsmyndighet för elföretagen, elberedskapsmyndighet och utövar tillsynsledning över dammsäkerheten i landet.
Svenska kraftnät beslutar enligt 26 § och 27 § 5 säkerhetsskyddsförordningen om registerkontroll av personer som ska
anställas eller på annat sätt delta i verksamhet vid sådana anläggningar inom elförsörjningen som är skyddsobjekt, t.ex. vid kärnkraftverk. För elförsörjningsverksamhet beslutar Svenska Kraftnät
även enligt 19 § andra stycket 1 och 20 § säkerhetsskyddsförordningen i vissa fall om placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt
registerkontroll.
7.2.3

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som enligt 1 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen har till
huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och
tillsyn inom transportområdet.
Transportstyrelsen beslutar om registerkontroll till skydd mot
terrorism enligt 26 samt 27–27 a §§ säkerhetsskyddsförordningen.
Enligt 27 § 1 säkerhetsskyddsförordningen beslutar Transportstyrelsen om registerkontroll för personer som ska anställas eller på
annat sätt delta i verksamhet vid civila flygplatser, flygstationer och
flygpassagerarterminaler. Transportstyrelsen beslutar vidare enligt
26 § 1 och 27 a § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen om
registerkontroll av personer som ska anställas eller på annat sätt ska
delta i verksamhet som har betydelse för luftfartsskyddet, om det
följer av en internationell överenskommelse som Sverige tillträtt
eller av en bindande EU-rättsakt på området luftfartsskydd, att
säkerhetsprövningen ska omfatta registerkontroll. För flygtransportverksamhet beslutar Transportstyrelsen också enligt 19 §
andra stycket 2 och 20 § säkerhetsskyddsförordningen i vissa fall
om placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt registerkontroll.
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Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen är en statlig myndighet som bevakar
områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.
Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och radio. Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet
enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Post- och telestyrelsens arbete med säker kommunikation innefattar bl.a. arbete med robust och driftsäker kommunikation. Av
Post- och telestyrelsens föreskrifter framgår bl.a. att operatörerna
ska förebygga avbrott och störningar genom att genomföra riskanalyser, hantera risker samt planera för att kunna hantera avbrott
och störningar som kan inträffa.
Post- och telestyrelsen beslutar med stöd 26 § och 27 § 6
säkerhetsskyddsförordningen om registerkontroll av personer som
ska anställas eller på annat sätt delta i verksamhet vid sådana
anläggningar som används eller som är avsedda för elektronisk
kommunikation och som är skyddsobjekt. För verksamhet som
avser elektronisk kommunikation beslutar Post- och telestyrelsen
också enligt 19 § andra stycket 3 och 20 § säkerhetsskyddsförordningen i vissa fall om placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt
registerkontroll.
7.2.5

Länsstyrelserna

I varje län finns enligt 1 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion en länsstyrelse som ansvarar för den statliga
förvaltningen i länet. Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de
tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.
Länsstyrelsen i det län där skyddsobjektet finns beslutar med
stöd av 26 § och 27 § 8 säkerhetsskyddsförordningen om registerkontroll av personer som ska anställas eller på annat sätt delta i
verksamhet vid vissa skyddsobjekt. För andra verksamheter än
sådana som avses i 19 § andra stycket 1–3 säkerhetsskyddsförordningen (dvs. de verksamheter som hör till Svenska kraftnäts, Postoch telestyrelsen eller Transportstyrelsens ansvarsområde) beslutar
länsstyrelsen också enligt 19 § andra stycket 4 och 20 § säkerhetsskyddsförordningen i vissa fall om placering i säkerhetsklass 2 och
3 samt registerkontroll.
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7.3

Övriga särskilt berörda myndigheter

7.3.1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig
myndighet som enligt 1 § i sin instruktion (2008:1002) har ansvar
för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i
den utsträckning någon annan myndighet inte har ansvaret.
Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en
kris.
Myndigheten ska i samverkan med myndigheter, kommuner,
landsting, organisationer och företag identifiera och analysera
sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara
särskilt allvarliga. Myndigheten ska vidare tillsammans med de
ansvariga myndigheterna genomföra en övergripande planering av
åtgärder som bör vidtas. Myndigheten ska värdera, sammanställa
och rapportera resultatet av arbetet till regeringen. Myndigheten
meddelar föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för
kommuner och landsting samt för statliga myndigheter. Myndigheten ska införa, förvalta och utveckla radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel-systemet).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har vidare till
uppgift att stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen
inom området. I detta ingår att lämna råd och stöd i fråga om förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och
landsting samt företag och organisationer. I myndigheten ingår
CERT-SE, som är Sveriges nationella Computer Emergency
Response Team med uppgift att stödja samhället i arbetet med att
hantera och förebygga it-incidenter. Inom ramen för detta ansvar
ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samverka med
myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet och vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande
funktioner i andra länder.
Den 1 februari 2010 trädde myndighetens föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet i kraft.4 Enligt föreskrifterna ska statliga myndigheter tillämpa ett ledningssystem för in4
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters
informationssäkerhet, MSBFS 2009:10.
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formationssäkerhet (LIS). Det innebär bl.a. krav på att myndigheter ska klassificera sin information, identifiera och hantera risker
samt fortlöpande utvärdera och förbättra sin säkerhet. Arbetet ska
bedrivas enligt etablerade informationssäkerhetsstandarder. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har även utfärdat föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap under och utanför ordinarie kontorstid.5
7.3.2

Försvarets radioanstalt

Försvarets radioanstalt är en statlig myndighet som enligt 1 § i sin
instruktion (2007:937) har till uppgift att bl.a. bedriva signalspaning.
Signalspaningen vid Försvarets radioanstalt riktas mot vissa
utländska förhållanden. Det kan till exempel handla om säkerhetsläget och aktörer i områden där det finns svensk trupp, spridning
av massförstörelsevapen, internationell terrorism och it-angrepp
mot känsliga informationssystem i Sverige.
All signalspaning görs på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
Enligt 4 § förordningen med instruktion för Försvarets radioanstalt ska myndigheten ha teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet och stödja statliga myndigheter och statligt ägda
bolag som hanterar information som bedöms vara känslig från
sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt
avseende. Stödet kan bestå i bl.a. penetrationstester, kartläggning
av nätverk och teknisk rådgivning om hur informationssäkerheten
kan förbättras i de berörda verksamheterna. Tjänster inom
informationssäkerhet beställs främst av statliga myndigheter och
statligt ägda bolag.
7.3.3

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut är en huvudsakligen uppdragsstyrd myndighet vars verksamhet bidrar till det militära försvarets
5
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om civila myndigheters
kryptoberedskap, MSBFS 2009:11.
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utveckling och samhällets säkerhet samt utgör ett stöd till Regeringskansliet i bl.a. vissa forsknings- och utredningsfrågor.
Enligt förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut har myndigheten till uppgift att bedriva
forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för
totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och
internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva
forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete.
Totalförsvarets forskningsinstitut ska verka för att försvarsforskningen kommer till nytta även utanför totalförsvaret.
Totalförsvarets forskningsinstituts uppgift att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet ska fullgöras genom analyser av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som
lämnats av uppdragsgivare.
Totalförsvarets forskningsinstitut ska vidare särskilt verka för
samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell
och internationell forskning och ska på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn.
Försvarsmakten och Försvarets materielverk är Totalförsvarets
forskningsinstituts huvudkunder, men myndigheten har även uppdrag från civila myndigheter och näringslivet.
7.3.4

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket är en statlig myndighet som ansvarar för att
förvalta Sveriges försvarsfastigheter. Verket har också till uppgift
att bistå samhället med kunskap om skyddsteknik och säkerhet.
Fortifikationsverkets uppdrag anges i förordningen (2007:758)
med instruktion för Fortifikationsverket.
Fortifikationsverket utför skydds- och sårbarhetsanalyser för
andra myndigheter och företag, med fokus på skydd av värden i
byggnader och anläggningar. Verket har bl.a. tagit fram ett praktiskt arbetssätt för att identifiera värden och hot, analysera befintligt skydd samt utföra riskanalyser för anläggningar med särskilda
skyddskrav. Målet är att optimera skyddsåtgärderna mot angrepp
av varierande art mot anläggningen och konsekvenserna av sådana
angrepp.
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Samverkan mellan olika myndigheter m.fl.

Samverkansrådet mot terrorism
Samverkansrådet mot terrorism är ett samarbete mellan 13 myndigheter som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka
terrorism. Till Samverkansrådet hör ett antal arbetsgrupper. En av
arbetsgrupperna, Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT),
är permanent. I NCT finns representanter för Försvarets radioanstalt,
Försvarsmakten (MUST), och Säkerhetspolisen. Uppgifterna för det
permanenta NCT är att göra strategiska terrorhotbedömningar på
kort och lång sikt mot Sverige och svenska intressen. NCT ska även
producera strategiska analyser av händelser, trender och omvärldsutveckling med koppling till terrorism som berör eller kan komma att
beröra Sverige och svenska intressen.
Samverkansforumet Nationell samverkan till skydd mot allvarliga ithot
Samverkansforumet Nationell samverkan till skydd mot allvarliga
it-hot (NSIT) är en ny samverkansform mellan Säkerhetspolisen,
Försvarsmakten (MUST) och Försvarets radioanstalt. NSIT ska
framför allt bedöma hot och sårbarheter när det gäller allvarliga itangrepp mot våra mest skyddsvärda nationella civila och militära
intressen. Målet med NSIT är bl.a. att skapa effektivare informationsöverföring och kunskapsöverföring mellan NSIT-myndigheterna och ett effektivt operativt användande av de kvalificerade
nationella it-säkerhetskompetenserna som myndigheterna har.
Nationella telesamverkansgruppen
Nationella telesamverkansgruppen (NTSG), som bildades 2005, är
ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja återställandet av
den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer
vid extraordinära händelser i samhället. Kriteriet för medlemskap i
NTSG är att operatören eller organisationen har egen teknisk utrustning, kunskaper eller resurser som påverkar Sveriges kritiska
infrastruktur för elektronisk kommunikation. I NTSG ingår
ComHem, Hi3G, IP-Only, Netnod, Skanova, Stokab, Svenska
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Kraftnät, Svenska Stadsnätsföreningen, TDC, Tele2, Telenor,
TeliaSonera, Teracom, Trafikverket, ICT, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Post- och
telestyrelsen.
Samverkansgruppen för informationssäkerhet
Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) är en
grupp bestående av myndigheter med särskilda uppgifter inom området informationssäkerhet. Förutom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som är ansvarig för SAMFI, ingår i samverkansgruppen Försvarsmakten (MUST), Försvarets materielverk
(CSEC), Försvarets radioanstalt, Post- och telestyrelsen samt
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i samverkan. SAMFI ska
verka för säkra informationstillgångar i samhället avseende förmågan att upprätthålla önskad konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt genom informationsutbyte och samverkan stödja
de medverkande myndigheternas arbete avseende samhällets
informationssäkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i samverkan med SAMFI-myndigheterna samt andra
myndigheter och organisationer tagit fram ett metodstöd för verksamheters informationssäkerhetsarbete. Metodstödet ska fungera
som ett stöd till alla typer av organisationer som ska införa och
tillämpa LIS med utgångspunkt i internationella standarder i ISO
27000-serien.
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Det ingår i utredningsuppdraget att redovisa de regler och förfaranden som gäller i några med Sverige jämförbara länder, i första
hand de nordiska och några länder inom EU som tillämpar ett
system med säkerhetsklarering. Utredningen har därför sökt
information om systemen i Danmark, Finland, Nederländerna,
Norge och Tjeckien. Nederländerna är ett land som är väletablerat
ur ett säkerhetsskyddsperspektiv och har gott internationellt
renommé på området. Tjeckien är särskilt intressant för att lagstiftningen på området är relativt ny och anpassad för internationella åtaganden. Båda dessa länder har även intressanta lösningar
när det gäller säkerhetsklarering och hur den nationella säkerhetstjänsten organiserats.
Arbetet har bedrivits främst genom undersökning av lagstiftning och i förekommande fall förarbeten samt övrig information från officiella webbplatser. Denna undersökning har
kompletterats med besök vid de nationella säkerhetsmyndigheterna
med i förhand lämnade skriftliga frågor till företrädare för myndigheterna. Skrivelserna har varit ställda direkt till berörda tjänstemän
och de svar dessa lämnat representerar således inte någon formell
ståndpunkt från de berörda ländernas sida. Vad gäller materialinsamlingen i övrigt bör beaktas att materialet funnits tillgängligt på
originalspråk, i något fall kompletterat av mer eller mindre officiella översättningar till engelska.
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8.1

De nordiska länderna

8.1.1

Allmänt om de nordiska länderna

Det är naturligt att inledningsvis redovisa vad som gäller i de nordiska länderna med tanke på de likheter som finns mellan Sverige
och de övriga nordiska länderna. På detta område har det dock visat
sig att de författningstekniska konstruktionerna skiljer sig markant
mellan länderna. I Danmark regleras säkerhetsskyddsfrågorna i ett
sikkerhedscirkulære dvs. närmast på normnivån förordning. Detta
liknar lösningen i Finland där informationssäkerhetsfrågorna är
reglerade i förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen. I Finland finns det dock även två separata lagar av
betydelse, nämligen en säkerhetsutredningslag (motsvarar
säkerhetsprövning i Sverige) samt en lag om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet som reglerar Finlands
folkrättsliga förpliktelser på informationssäkerhetsområdet. Norge,
slutligen, har en sikkerhetslov där samtliga bestämmelser om
säkerhetsskydd finns samlade vilket liknar den svenska säkerhetsskyddslagen (1996:627).
Vi har inte studerat Islands lagstiftning på området.
8.1.2

Danmark

Allmänt om säkerhetsskydd i Danmark
I Danmark regleras säkerhetsskyddet i ett sikkerhedscirkulære1 som
rör skyddet av såväl dansk skyddsvärd information som sådan information från Nato, EU och WEU samt från andra organisationer
och länder som Danmark har internationella avtal med (däribland
Sverige). Cirkuläret gäller för statsministeriet, men det förutsätts
att cirkuläret tillämpas även av övriga ministerier. Cirkulärets innehåll kan göras tillämpligt på enskilda genom avtal.
Politiets Efterretningstjenste (PET) och Forsvarets Efterretningstjenste (FE) är de två myndigheter som har huvudansvaret för
säkerhetsskydd i Danmark. Verksamheterna styrs av lagen om PET
1
Statsministeriets Cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for
landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelseinteresse i øvrigt, CIR nr. 10338 af 17/12/2014.
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(LOV nr. 604 af 12/06/2013) respektive lagen om FE (LOV nr.
602 af 12/06/2013).
Huvuddragen i regleringen
Säkerhetscirkuläret innehåller bestämmelser om PET:s och FE:s
uppgifter, klassificering av information, informations- och dokumentsäkerhet, behörighet till klassificerad information, it-säkerhet,
destruktion av klassificerad information, personalsäkerhet och
fysisk säkerhet, rådgivning och tillsyn. I Danmark har Statsministeriet en sådan samordnande roll i statsförvaltningen att cirkuläret anses vara tillämpligt även för övriga ministerier och deras
myndigheter. Det är dock inte tillämpligt på enskilda och inte heller på kommuner och regioner. De fyra största kommunerna tilllämpar cirkuläret på frivillig basis vilket har haft påverkan på övriga
kommuner och regioner som också använder cirkuläret i praktiken.
Cirkuläret är detaljerat och innehåller bestämmelser som direkt
kan tillämpas av de som cirkuläret gäller för, men det finns även ett
krav att myndigheter ska utforma närmare föreskrifter om tillämpningen i den egna verksamheten. I försvarssektorn gäller Försvarskommandots bestämmelser för militär säkerhetstjänst.2 Dessa
bestämmelser är ett omfattande dokument som närmast kan liknas
vid en handbok i säkerhetstjänst.
Cirkulärets primära fokus är skyddet av klassificerad information, men det innehåller även ett fåtal bestämmelser som tar sikte
på ”information av säkerhetsmässigt skyddsintresse i övrigt.”
Denna del av regelverket är inte ytterligare utvecklat utan ger
enbart en möjlighet för myndigheter att genom föreskrifter tilllämpa skyddet för annan information i den egna verksamheten.
Cirkuläret har ett informationssäkerhetsperspektiv och ger inte
något skydd för säkerhetskänslig verksamhet i övrigt.
Informationsklassificeringen bygger som i många andra länder
på en fyragradig skala med klasserna (i fallande ordning) yderst
hemmeligt, hemmeligt, fortroligt och til tjenstebrug. I anslutning till
begreppen anges deras motsvarigheter i Nato och EU inom parentes. Det som avgör klassificeringens nivå är den skada som ett
2

Försvarskommandots bestämmelser för militär säkerhetstjänst, FKOBST 358.1.
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olovligt röjande kan innebära. Det är upprättaren som avgör hur
informationen ska klassificeras. Behörigheten till den klassificerade
informationen styrs av att det ska finnas ett behov att ta del av
uppgifterna, samt att mottagaren av informationen ska vara
säkerhetsgodkänd och ha fått utbildning i de regler som styr hanteringen av informationen. Informationssystem som hanterar klassificerad information på nivån fortroligt eller över ska godkännas av
den nationella it-säkerhetsmyndigheten. Denna roll har FE, utom
för Justitieministeriets område där i stället PET har denna roll.
När det gäller säkerhetsprövning (på danska sikkerhedsundersøgelse) styrs processen av bestämmelser i både säkerhetscirkuläret och i lagarna om PET och FE. Enligt förarbetena3 till de
sistnämnda lagarna krävs samtycke av såväl den prövade som av
närstående till den prövade. Prövningen görs mot den högsta nivå
av klassificerad information som den prövade kan komma att få del
av. En registerkontroll utgör grunden i en säkerhetsprövning och är
det enda momentet för prövning mot anställningar eller annat deltagande i de två lägre nivåerna (til tjenstebrug och fortroligt). Prövningen i de två högre nivåerna kompletteras med inhämtning av
information om den prövade hos referenspersoner och eventuella
tidigare arbetsgivare, och därefter görs en värdering utifrån inhämtade upplysningar från skatteväsendet. Om det anses nödvändigt
kallas den prövade till samtal för att hantera eventuella oklarheter.
Inom Försvarsministeriets område genomförs säkerhetssamtal med
samtliga prövade som ska säkerhetsgodkännas mot nivån yderst
hemmeligt. När det gäller anställning vid PET eller FE kompletteras
säkerhetsprövningen med en säkerhetsintervju som innefattar psykologiska aspekter.
PET gör vid registerkontrollen en viss relevansprövning av
eventuella förekommande registeruppgifter, men i övrigt lämnas
samtliga uppgifter till den anställande myndigheten för prövning.
PET ger inte någon rekommendation till beslut utan det ankommer
helt och hållet på den anställande myndigheten att avgöra relevansen och fatta beslut om anställningen. PET redovisar de grunder
och den praxis som PET har för anställning vid den egna myndigheten och denna praxis följs i stor omfattning även av andra myndigheter. Prövningen ska visa att personen har en ”obestridd loja3

Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2012-13 respektive nr. L 163 Folketinget 201-13.
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litet” samt en sådan personlighet som inte ger några tvivel om personens pålitlighet avseende hanteringen av klassificerad information. Om myndigheten fattar ett positivt beslut, anses personen
vara säkerhetsgodkänd.
Ett sådant godkännande kan ligga till grund för ett
säkerhetsintyg för person om det behövs i internationella sammanhang. Ett intyg gäller bara för den aktuella anställningen och kan
inte användas för annat bruk. Inom Försvarsdepartementets
område utfärdas alltid intyg (eller säkerhetscertifikat) för nivån
yderst hemmeligt och i övrigt vid behov. Om intyg utfärdas motsvarar giltighetstiden säkerhetsgodkännandets giltighetstid (högst
fem år för yderst hemmeligt och tio år för övriga).
Det finns i säkerhetscirkuläret ett krav att den som är säkerhetsgodkänd ska utbildas i relevanta bestämmelser som rör hantering av
klassificerad information och om innehållet i vissa straffrättsliga
bestämmelser.
Säkerhetsprövningen anses vara pågående under hela anställningstiden, och uppgifter som tillförs kriminalregistret efter det att
en person har blivit säkerhetsgodkänd lämnas med automatik ut
från PET till den anställande myndigheten.
Industrisäkerheten är inte lagreglerad, men det finns i säkerhetscirkuläret en bestämmelse om att den nationella säkerhetsmyndigheten kan ingå avtal om områdessäkerhetsgodkännande (vilket
motsvarar Facility Security Clearance), och FE:s säkerhetsgodkännande av verksamheter är beskrivet i förarbetena till lagen
om FE.
I lagarna om PET och FE finns dessutom bestämmelser om när
behandling av uppgifter om juridiska personer är tillåten. FE
genomför således säkerhetsgodkännande av privata verksamheter
med stöd av lagen om FE, säkerhetscirkuläret och Försvarskommandots säkerhetsbestämmelser. Enbart verksamheter som har
blivit säkerhetsgodkända kan få uppdrag som innebär tillgång till
klassificerad information. Kraven på säkerhetsskydd regleras i avtal
mellan den upphandlande myndigheten och uppdragstagaren och
avtalet ligger sedan till grund för säkerhetsprövning av den personal
som kan komma att få tillgång till klassificerad information. PET
har i princip samma möjligheter för den civila sektorn, men ännu
har det inte förekommit att verksamheter utanför Försvarsministeriets verksamhetsområde har haft behov av säkerhets-
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godkännande. Ett säkerhetsgodkännande kan ligga till grund för
säkerhetsintyg för leverantör om det behövs för internationell samverkan. Dessa utfärdas av FE i egenskap av industrisäkerhetsmyndighet (DSA).
Utmärkande detaljer i regleringen
Det danska regelverket skiljer sig från det svenska genom att
bestämmelser om säkerhetsskydd i huvudsak återfinns i ett cirkulär
(motsvarande förordning). Bestämmelser som kräver lagform finns
i de lagar som styr verksamheten vid PET och FE generellt, t.ex. i
vilka fall personuppgifter får hanteras.
Säkerhetsprövningen och säkerhetsgodkännande av leverantörer
är tillämpligt på samtliga nivåer, dvs. från nivån til tjenstebrug och
uppåt. Detta skiljer sig från många andra länder och krav i internationella regelverk där den lägsta nivån ofta undantas.
Ansvarsuppdelningen mellan PET och FE liknar i huvudsak
motsvarande ansvarsfördelning mellan Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i Sverige.
8.1.3

Finland

Allmänt om säkerhetsskydd i Finland
I Finland är regleringen på säkerhetsskyddsområdet uppdelad på
flera författningar. Informationssäkerheten regleras i förordningen
om informationssäkerheten inom statsförvaltningen4 som bygger
på ett normgivningsbemyndigande i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.5 Finlands folkrättsliga åtaganden på
säkerhetsskyddsområdet hanteras i en separat lag om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet6 i vilken det
finns bestämmelser om informationssäkerhet och om olika myndigheters ansvar i internationell samverkan på säkerhetsskyddsområdet. Slutligen regleras säkerhetsprövningsfrågorna i en separat
4

Förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen, 681/2010.
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 621/1999.
6
Lag om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet, 588/2004.
5
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säkerhetsutredningslag.7 Den sistnämnda lagen trädde den ikraft
den 1 januari 2015 och ersatte den tidigare lagen om säkerhetsutredningar. Lagstiftningsarbetet har pågått sedan 2008, och de
huvudsakliga reformbehoven har varit att förtydliga under vilka
omständigheter en säkerhetsutredning får göras, effektivisera
arbetsformerna, utveckla industrisäkerheten samt att ge en ökad
öppenhet i utredningsförfarandet.
Skyddspolisen, som motsvarar Säkerhetspolisen i Sverige, har ett
övergripande ansvar för det nationella säkerhetsskyddsarbetet
utom vad avser det finska försvaret där Huvudstaben i stället ansvarar för direktiv inom den egna verksamheten.
Huvuddragen i regleringen
Informationssäkerheten regleras främst i förordningen om
informationssäkerheten inom statsförvaltningen som bygger på ett
normgivningsbemyndigande i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Finansministeriet är ansvarigt ministerium
för att styra statsförvaltningens informationsförvaltning, och inom
ramen för den uppgiften ligger även ett ansvar för informationssäkerhet. Finansministeriet har inte någon direkt föreskriftsrätt
eller tillsyn över informationssäkerheten men har inrättat en ledningsgrupp för datasäkerheten i statsförvaltningen (VAHTI) som
ett organ för samarbete inom området informationssäkerhet.
VAHTI har gett ut en anvisning om verkställighet av förordningen
om informationssäkerheten inom statsförvaltningen. Förordningen
definierar informationssäkerhet som ”administrativa, tekniska och
andra åtgärder och arrangemang som genomförs för iakttagande av
sekretessen och åtkomstbegränsningarna samt säkerställandet av
uppgifternas tillgänglighet, integritet och användbarhet.” När det
gäller klassificering av handlingar ställer förordningen inte några
bindande krav, men handlingar kan klassificeras i skyddsnivåer
enligt en fyrgradig skala som bygger på den skada som ett obehörigt avslöjande av informationen kan innebära. Skyddsnivå I är den
högsta klassificeringen och skyddsnivå IV den lägsta och dessa styr
sedan hanteringskraven för informationen i fråga. Vidare finns det i
7

Säkerhetsutredningslag, 726/2014.
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förordningen kompletterande bestämmelser som gäller om
informationen kan orsaka skada för bl.a. internationella relationer,
statens säkerhet eller försvaret. I dessa fall kan skyddsnivåmärkningen kompletteras eller ersättas av en säkerhetsklassificering. Denna följer skyddsnivåindelningen men nivåerna benämns i
stället (i fallande ordning) ytterst hemlig, hemlig, konfidentiell och
begränsad tillgång. Inte heller i detta fall ställer förordningen något
bindande krav utan ger endast en möjlighet för myndigheterna att
utföra en sådan klassificering som beskrivs, under förutsättning att
kriterierna för klassificering är uppfyllda. Förordningen avslutas
med ett antal bestämmelser som reglerar hanteringen av klassificerade handlingar.
Informationssäkerheten avseende Finlands internationella åtaganden regleras i lagen om internationella förpliktelser som gäller
informationssäkerhetsområdet. Denna lag reglerar hur olika myndigheter, säkerhetsmyndigheterna,8 ska samverka i det internationella samarbetet avseende informationssäkerhet. Vidare innehåller
lagen en bestämmelse om en obligatorisk märkning för det som i
lagen definieras som särskilt känsligt informationsmaterial.9 Lagen
innehåller också bestämmelser om säkerhetsåtgärder, säkerhetsutredningar, internationella inspektioner, utredning om informationsförluster och avslutningsvis straffbestämmelser. De sistnämnda hänvisar till den finska strafflagens bestämmelser om sekretessbrott och brott mot tjänstehemlighet vilka båda närmast
motsvarar brott mot tystnadsplikten i svensk rätt.
Säkerhetsprövning i svensk rätt motsvaras i Finland av begreppet säkerhetsutredning. Till skillnad från svensk rätt regleras
säkerhetsprövning i en separat lagstiftning, säkerhetsutredningslagen. Lagen har som syfte att främja möjligheterna att förebygga
verksamhet som kan medföra skada för statens säkerhet, försvaret,
Finlands internationella förbindelser, den allmänna säkerheten eller
något annat med dessa jämförbart allmänt intresse eller enskilda
8
Utrikesministeriet är Finlands nationella säkerhetsmyndighet vid uppfyllandet av internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet. Försvarsministeriet, huvudstaben,
skyddspolisen och Kommunikationsverket är sådana utsedda säkerhetsmyndigheter som
avses i internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet.
9
Med särskilt känsligt informationsmaterial avses sådana sekretessbelagda handlingar och
material samt sådan information som kan fås ur dem samt sådana handlingar och material
som producerats utifrån dessa handlingar och material samt denna information och som har
säkerhetsklassificerats enligt en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerhet.
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ekonomiska intressen av synnerligen stor betydelse eller säkerhetsarrangemang för skyddet av dessa intressen.10 Säkerhetsutredningar
kan genomföras som normal, omfattande eller begränsad utredning. Den normala utredningen utgör huvudregeln och ett ärende
om en säkerhetsutredning initieras av en arbetsgivare eller uppdragsgivare som kan vara t.ex. en statlig myndighet, ett statligt
affärsverk eller en privat sammanslutning.
Skyddspolisen beslutar om en säkerhetsutredning ska göras, om
inte sökanden hör till Försvarsmakten då i stället huvudstaben fattar beslut. En säkerhetsutredning förutsätter samtycke från den
som utredningen gäller och får bygga enbart på registeruppgifter ur
i lagen uppräknade register. En omfattande utredning får göras om
en person
 i sina arbetsuppgifter får rätt att annat än tillfälligt hantera
klassificerade handlingar på skyddsnivå I eller II,
 sköter sådana uppgifter där han eller hon genom att röja sekretessbelagda uppgifter eller begå någon annan lagstridig gärning
kan skada statens säkerhet, försvaret eller Finlands internationella förbindelser,
 behöver ett intyg över säkerhetsutredning av person på grund av
en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerhet,
eller
 ska kunna utses till uppdrag inom en internationell organisation eller ett internationellt organ.
En omfattande utredning innehåller förutom registeruppgifter även
uppgifter om näringsverksamhet, ekonomisk ställning och familje-,
bostads- och anställningsförhållanden och får, om det är absolut
nödvändigt, utsträckas till att avse närstående.
En begränsad säkerhetsutredning får göras i ett stort antal fall
t.ex. när personer får rätt att hantera myndighetshandlingar på
skyddsnivåerna III och IV, får permanent tillträde till vissa myndigheters lokaler eller områden som är stängda för allmänheten, får
tillträde till skyddade lokaler på flygplatser eller i hamnar eller del-

10

1 kap. 1 § säkerhetsutredningslagen.
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tar i transport av kärnämnen. En begränsad utredning avser
registerutdrag ur ett fåtal register.
Ett beslut, t.ex. rörande utfärdande av säkerhetsintyg, i ett
ärende som gäller en säkerhetsutredning kan överklagas under vissa
förutsättningar hos förvaltningsdomstol. En behörig myndighets
beslut genom vilket den vägrat göra en säkerhetsutredning får dock
inte överklagas genom besvär. Ett beslut som gäller utfärdande och
återkallelse av ett intyg över säkerhetsutredning får överklagas av
den som ansökt om säkerhetsutredning och av den som utredningen gäller. En myndighet vars beslut förvaltningsdomstolen har
upphävt eller ändrat får för att bevara en enhetlig tillämpning av
lagen överklaga förvaltningsdomstolens beslut.
Ett centralt mål för lagreformen har varit att effektivisera den
övergripande säkerheten genom att främja företagssäkerheten och
utveckla säkerhetsskyddet inom statsförvaltningen. Målet har även
varit att få lagstiftningen i Finland att motsvara internationell
praxis samt att göra utredningsförfarandet hos olika myndigheter
enhetligt och öppnare.
Utmärkande detaljer i regleringen
Det finska regelverket är uppdelat på ett sådant sätt som var fallet i
Sverige före säkerhetsskyddslagens tillkomst. Säkerhetsprövningen,
eller infiltrationsskyddet som det då benämndes, reglerades i personalkontrollkungörelsen från 1969 medan säkerhetsskyddet i
övrigt reglerades i 1981 års säkerhetsskyddsförordning. Vidare är
det finska regelverket inte så tydligt avseende tillsyn och föreskrifter, även om Finansministeriet har ett visst övergripande
ansvar för det nationella informationssäkerhetsarbetet.
När det gäller säkerhetsklareringen skiljer sig förfarandet från
säkerhetsprövning i Sverige genom att klareringen i huvudsak bygger på registeruppgifter. Även om den nya lagen innehåller bestämmelser om kompletterande intervjuer, kommer troligen ändå klareringen fortsättningsvis i huvudsak bygga på uppgifter ur register.
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Norge

Allmänt om säkerhetsskydd i Norge
I Norge består regleringen av säkerhetsskydd av lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)11 med tillhörande förordningar. Lagen trädde i kraft i juli 2001 och har därefter vid två tillfällen genomgått mindre ändringar. Den norska regleringen liknar i
stora delar den svenska regleringen. Sikkerhetsloven med tillhörande förordningar gäller inte för Stortinget och dess organ.12
Syftet med sikkerhetsloven är att skapa förutsättningar för att
effektivt motverka hot mot rikets självständighet och säkerhet
samt hot mot andra vitala nationella säkerhetsintressen. Bedömningen görs med utgångspunkt i den skada som kan inträffa om
skyddsvärd information blir känd för obehöriga. I lagens inledande bestämmelser understryks därutöver bl.a. vikten av att tillvarata den enskildes rättssäkerhet. Lagen med tillhörande föreskrifter
anger minimikrav för skydd av information och objekt av betydelse
för rikets eller allierades säkerhet samt andra vitala nationella
säkerhetsintressen. Begreppet vitala nationella säkerhetsintressen
omfattar bl.a. kritisk infrastruktur och andra kritiska samhällsfunktioner.13 Regelverket innehåller bestämmelser om förebyggande åtgärder mot förberedelse till, försök till och genomförande
av spioneri, sabotage och terrorhandlingar.
Den norska regeringen har tagit initiativ till en översyn av sikkerhetsloven med anledning av dels att förutsättningarna för
informationssäkerhet har förändrats, dels att ingen översyn har
gjorts av lagen i sin helhet sedan den trädde i kraft 2001.
I Norge finns en nationell säkerhetsmyndighet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).14 Myndigheten bildades 2003 och sorterar
under Försvarsdepartementet. NSM rapporterar dock till Justitiedepartementet15 avseende den civila sektorn. Myndighetens verksamhet innefattar även Norges nationella centrum för hantering av
11

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven, LOV 1998-03-20 nr 10).
Vilket är jämförbart med säkerhetsskyddslagen där riksdagen i stor utsträckning har
undantagits från lagens bestämmelser.
13
Elförsörjning, elektronisk kommunikation, vatten- och avlopp, transporter samt olja- och
gasförsörjning är exempel på kritisk infrastruktur.
14
NSM har rollerna som NSA, NCSA, NDA, SAA och TA i Norge. Angående dessa funktioner se avsitt 6.3.
15
Justis- og beredskapsdepartementet (JD).
12
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allvarliga incidenter mot samhällsviktig infrastruktur och information (NorCERT) vilket i Sverige motsvaras av CERT-SE (på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). NSM har en nationell
tillsyn över säkerhetsskyddet och även föreskriftsrätt.
Huvuddragen i regleringen
Sikkerhetsloven innehåller bestämmelser om informationssäkerhet,
objektsäkerhet, personalsäkerhet och industrisäkerhet. Syftet med
informationssäkerheten är att skydda känsliga uppgifter som är ”av
betydelse för Norges eller dess allierades säkerhet, förhållandet till
främmande makter eller andra vitala nationella säkerhetsintressen.”
Lagens bestämmelser om informationssäkerhet tar sikte på
säkerhetsgradering, skyldighet att skydda säkerhetsklassad
information, godkännande av informationssystem, kryptosäkerhet,
övervakning av informationssystem och tekniska säkerhetsundersökningar.16 Säkerhetsgraderingen innebär att skyddsvärd
information placeras i någon av de fyra säkerhetsgraderna (i fallande ordning) strengt hemmelig, hemmelig, konfidensielt, och
begrenset. Avgörande för vilken säkerhetsgrad informationen ska
placeras i är den skada som kan uppstå om informationen röjs.
Lagen föreskriver ett bindande skydd för uppgifter som omfattas
av internationella åtaganden.17 En säkerhetsgradering är giltig i 30
år om inget annat anges. Om tiden för behov av skydd är väsentligt
kortare, ska i stället en tidsbegränsad värdering övervägas.
När det gäller personalsäkerhet tillämpas ett tvåstegsförfarande.
Det inleds med en säkerhetsklarering och åtföljs av en s.k. auktorisation.18 Beslut om auktorisation fattas av den anställande myndigheten och är nödvändigt för anställningar där känsliga uppgifter på
nivån konfidensiellt eller högre kan komma att hanteras. Säkerhetsklareringen utgår från säkerhetsgraderingen av information. Vilken
nivå den enskilde ska klareras för avgörs därmed av graderingen av
den skyddsvärda information som personen kan komma att hantera. Anställningar där endast hantering av information i den lägsta
16
Här avses inte tekniska säkerhetsundersökningar, s.k. TSU, i svensk mening utan snarare
säkerhetsgodkännande av informationssystem (ackrediteringsgranskning).
17
Norge har ingått avtal bl.a. med de nordiska länderna, Nato och EU.
18
Auktorisation är ett beslut om godkännande som en person har från verksamhetens chef
för att få tillgång till säkerhetsklassad information.
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graderingen kan komma i fråga kräver inte klarering men dock ett
beslut om auktorisation. Ett särskilt förfarande, s.k. säkerhetsorientering, gäller för personer som genom sina arbetsuppgifter
under enbart en begränsad tid kan komma i kontakt med skyddsvärd information på låg nivå. Ett exempel på en sådan personalkategori är lokalvårdspersonal.
Även andra myndigheter, angivna referenser och tidigare arbetsgivare kan kontaktas inom ramen för säkerhetsklareringen, men det
är något som görs mycket sällan. Trots ordalydelsen i lagen tycks
underlaget för säkerhetsklareringen i huvudsak vara begränsat till
en registerkontroll. Vid klarering av utländska medborgare görs
bl.a. en bedömning av vederbörandes anknytning till hemlandet
och till Norge. I samband med en lagändring19 uttalades dock att
ändringen inte innebär någon huvudregel om att utländska medborgare ska ges klarering, utan i de fall ett utländskt medborgarskap ger upphov till särskilda problem från säkerhetssynpunkt ska
detta beaktas. En klarering gäller för all statlig verksamhet under
fem år vilket skiljer sig från det svenska systemet där säkerhetsprövningen är kopplad till anställningen. För värnpliktiga är en
klarering giltig i endast två år. Klareringsmyndigheterna är de olika
departementen och ett stort antal myndigheter som har fått denna
uppgift delegerad från respektive departement. För närvarande
finns det 42 klareringsmyndigheter. Försvarssektorn hanterar det
största antalet klareringar.
Genom mängden klareringsmyndigheter är förfarandet delvis
likt det svenska systemet där anställningsmyndigheten står för
säkerhetsprövningen, men systemet är också förhållandevis svåröverskådligt. NSM är av uppfattningen att antalet klareringsmyndigheter skulle behöva minskas betydligt. Det finns också ett
stort spann avseende antalet klareringar som de olika myndigheterna hanterar. Vissa myndigheter hanterar flera tusen klareringar per år och andra endast ett fåtal. I fråga om klarering ansvarar NSM framför allt för registerkontroll (motsvarande
Säkerhetspolisens uppgift i Sverige). Undantag gäller för den
högsta klassen där NSM också är klareringsmyndighet. Det finns
möjlighet att överklaga ett negativt klareringsbeslut (se nedan
under rubriken Utmärkande detaljer i lagstiftningen).
19

22 § Sikkerhetsloven, som ändrades genom lag av den 17 juni 2005 nr. 81.
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I Sikkerhetsloven finns det även bestämmelser om objektsäkerhet. Detta kan jämföras med Sverige där objektssäkerhet i huvudsak regleras i skyddslagen (2010:305). Objekt som i enlighet med
den norska lagen bedöms vara skyddsvärda klassificeras som viktiga, kritiska eller mycket kritiska.20 Lagen ställer också
funktionella krav på hur de skyddsvärda objekten ska skyddas. En
svårighet som NSM har pekat på är vilken roll myndigheten ska ha
i klassificeringen av objekt och hur klassificeringen ska bli likvärdig
mellan olika samhällssektorer.
När det gäller industrisäkerhet så finns bestämmelser om detta i
lagens avsnitt om säkerhetsgraderade upphandlingar.21 För att företag och andra leverantörer ska få arbeta med uppdrag där säkerhetskänslig information på nivån konfidensielt eller högre kan komma
att hanteras ställs krav på att leverantörer ska vara säkerhetsklarerade genom en leverantörsklarering. Till skillnad från klarering av
personer är leverantörsklareringen giltig endast för ett särskilt uppdrag. För klarering av leverantörer är NSM ensam klareringsmyndighet. Myndigheten utfärdar cirka 100 leverantörsklareringar
årligen och trenden är uppåtgående. En del av de gjorda
klareringarna avser emellertid samma företag på grund av att klareringen är uppdragsspecifik.
Utmärkande detaljer i regleringen
Den norska sikkerhetlovens syfte är att ge ett skydd för ”rikets eller
allierades säkerhet samt andra vitala nationella säkerhetsintressen”
vilket innebär är ett vidare tillämpningsområde än säkerhetsskyddslagen.
När det gäller objektsäkerhet i lagstiftningen så skiljer sig även
detta från säkerhetsskyddslagen. I Sverige regleras dessa frågor
delvis i skyddslagen, även om bedömningskriterierna och analysen
kring objekten inte är lika tydligt beskrivna. Reglerna om objektssäkerhet ansluter till reglerna om tillträdesbegränsning.
I sikkerhetsloven finns det bestämmelser om överklagande av
säkerhetsklarering. Överklagade ärenden prövas av klareringsmyndigheten med NSM som överinstans. För ärenden där NSM varit
20
21

På norska viktig, kritisk och meget kritisk.
På norska sikkerhetsgraderte anskaffelser.
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klareringsmyndighet är i stället Försvarsdepartementet överinstans.
Ett delvis gynnande beslut kan inte överklagas. Det är endast möjligt att få lagligheten av ett beslut prövat (laglighetsprövning).22
Sikkerhetsloven innehåller bestämmelser om kryptosäkerhet som
endast delvis finns reglerat i säkerhetsskyddslagstiftningen.

8.2

Övriga länder

8.2.1

Nederländerna

Allmänt om säkerhetsskydd i Nederländerna
Grunden för att skydda information i Nederländerna finns i 1951
års lag om skydd för statshemligheter.23 Vidare finns det grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd och säkerhetsprövning i
2002 års lag om underrättelse- och säkerhetstjänsterna och utöver
det en särskild säkerhetsundersökningslag från 1996 (motsvarande
säkerhetsprövning i Sverige). Det finns kompletterande föreskrifter
i form av förordningar om informationssäkerhet, säkerhetsskyddsfunktioner och kommunikationssäkerhet.
I Nederländerna finns det två nationella säkerhetsmyndigheter –
AIVD24 och MIVD25. AIVD är den allmänna underrättelse- och
säkerhetstjänsten och den har ett övergripande nationellt ansvar för
bl.a. säkerhetsskyddsfrågor. AIVD ingår i inrikesministeriet.
MIVD är den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten vars
ansvar omfattar försvarsministeriets verksamhetsområde. Båda är
informellt utsedda26 som NSA, och AIVD har den samordnande
rollen. De två tjänsternas uppgifter och befogenheter beskrivs i den
ovan nämnda lagen om underrättelse- och säkerhetstjänsterna.
Tjänsternas uppgifter avseende informationssäkerhet och klarering
är enbart översiktligt beskrivna i lag.

22

Denna princip gäller bl.a. i Norge generellt för förvaltningens beslut.
På holländska: Wet van 5 April 1951, houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de
bescherming van gegevens, waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat wordt
geboden.
24
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Allmänna underrättelse- och säkerhetstjänsten.
25
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Militära underrättelse och säkerhetstjänsten.
26
Detta tycks ha skett genom brevväxling under 1950-talet mellan premiärministern och
CVD – en föregångare till AIVD.
23
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Huvuddragen i regleringen
Lagen om skydd för statshemligheter är tämligen kortfattad och
innehåller inte några egentliga bestämmelser om säkerhetsskydd.
Den kan principiellt närmast jämföras med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) så till vida att den ger grunden för konfidentialitetsskyddet för uppgifter som hanteras av det allmänna.
Vidare inne-håller den nederländska underrättelse- och säkerhetslagen27 allmänt formulerade bestämmelser om vilka uppgifter
AIVD har avseende säkerhetsskydd. Slutligen finns det bestämmelser om säkerhetsklarering i den särskilda säkerhetsundersökningslagen där det nederländska klareringsförfarandet regleras.
När det gäller informationssäkerhet är den huvudsakliga regleringen samlad i två författningar på förordningsnivå. Den ena från
2007 rör informationssäkerhet i allmänhet. I den läggs ansvaret på
verksamheter i statsförvaltningen för att ta fram en informationssäkerhetspolicy och att värdera informationstillgångar utifrån perspektiven tillgänglighet, riktighet och sekretess. Bestämmelserna
innehåller inte några konkreta säkerhetsskyddskrav. Förordningen
kompletteras av ytterligare en förordning från 2013 som tar sikte
på skyddet av uppgifter vars röjande kan medföra ett men för landets säkerhet (konfidentialitet). I denna förordning definieras en
informationsklassificering i fyra nivåer utifrån det men som ett
röjande av informationen kan medföra – zeer geheim, geheim, konfidentieel och vertrouwelijk (i fallande ordning). Därefter finns
bestämmelser om vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är tillämpliga
för information på de olika nivåerna i fråga om säkerhetsanalys,
skydd för utländska uppgifter samt åtgärder då uppgifter kan ha
röjts. Förordningen innehåller även en bilaga med konkreta
säkerhetsskyddsåtgärder för de olika nivåerna uppställt i tabellform. Bland åtgärderna finns behörighetsregler, fysiskt skydd, itsäkerhet och kommunikationssäkerhet.
Säkerhetsklareringen är som nämnt reglerad i en särskild lag om
säkerhetsundersökning från 1996. Strukturen liknar därmed den i
Finland och i viss mån Danmark med separata författningar
avseende informationssäkerhet och säkerhetsklarering. Lagens
27

WET van 7 februari 2002, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, 2002).
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huvudsakliga innehåll rör genomförandet av säkerhetsklarering för
befattningar som får tillgång till skyddsvärda uppgifter. För den
lägsta informationsnivån (vertrouwelijk) krävs dock inte någon
klarering utan enbart en allmän säkerhetsbedömning. Säkerhetsklareringen är indelad i tre nivåer (A, B och C). Nivå A avser
befattningar som kräver behörighet till den högsta informationssäkerhetsnivån (zeer geheim). Lagen innehåller också bestämmelser
för klarering av personer som behöver tillträde till flygplatser, även
om dessa inte ska hantera känslig information. Bestämmelsen motsvarar närmast 14 § säkerhetsskyddslagen (skydd mot terrorism)
som dock är vidare till sin tillämpning. I Nederländerna har en
utvidgning av denna bestämmelse diskuterats bl.a. till att omfatta
även personal vid hamnar. Även om Nederländerna tillämpar ett
system med säkerhetsklarering, är bestämmelserna strikt knutna till
befattning. Det åligger varje ministerium28 att avgöra vilka befattningar inom den egna organisationen som kräver placering i
säkerhetsklass, och det är enbart personer som avses att placeras på
sådana befattningar som kan säkerhetsklareras.
Klareringsförfarandet inleds med vad som beskrivs som en
administrativ utredning. Med utgångspunkt från ett frågeformulär
kontrollerar AIVD den sökandes ekonomi och eventuell förekomst
i polis- och belastningsregister. Uppgifterna avgränsas till de
senaste åtta åren alternativt tio åren för den högsta klassen. En
lagakraftvunnen dom som inneburit mer än 20 dagars fängelse, 40
dagars samhällstjänst eller 1 000 euro i böter medför med automatik att en klarering inte kan utfärdas. Om personen under en
längre tid varit bosatt utomlands, görs kontroll med det aktuella
landets säkerhetstjänst i de fall som det finns ett etablerat samarbete mellan Nederländerna och detta land. Svårigheter i att kontrollera den som har varit bosatt utomlands kan innebära att en
klarering inte kan utfärdas. I klass B och C avgörs normalt ärendet
enbart på dessa uppgifter. I klass A (och undantagsvis även i klass
B) görs också referenstagning och intervjuer med den sökande. En
intressant detalj är att AIVD alltid försöker att göra intervjuerna i
den sökandes hem med syftet att få en mer naturlig dialog.
28

Eftersom Nederländerna har ett ministeriesystem ingår även de underliggande myndigheterna i respektive ministerium, vilket medför att bestämmelsen tar sikte på hela statsförvaltningen.

215

606

Internationell utblick

SOU 2015:25

Säkerhetsklareringen avslutas med ett intyg om att det inte finns
några hinder för placering.29 Ett negativt besked kan överklagas av
den enskilde. Ärendet går först till en oberoende stiftelse – CAOP
– som efter att ha hört parterna utfärdar ett icke-bindande förslag
till beslut. Är den sökande inte nöjd med resultatet, kan beslutet
från AIVD överklagas till domstol.30
Industrisäkerheten är liksom säkerhetsprövningen centrerade till
utfärdandet av intyg – i detta fall avseende leverantörsklarering.
Verksamheten är uppdelad på ett sådant sätt att MIVD ansvarar för
leverantörsklareringarna från ett nationellt perspektiv och AIVD
ansvarar för internationella intyg på förfrågan från andra länder och
mellanfolkliga organisationer. Skälet till denna uppdelning uppges
vara att leverantörsklareringarna till en övervägande del traditionellt har rört försvarsindustrin. Klareringen är projektspecifik och
avslutas när ett projekt avslutas. Klareringen innebär att personer
vid det aktuella företaget kan säkerhetsklareras och att företagets
lokaler och anläggningar anses ha sådan säkerhet att klassificerad
information kan hanteras där. MIVD har gett ut en anvisning i
industrisäkerhet (2006) som riktar sig till företag som ska klareras.31
Utmärkande detaljer i regleringen
Säkerhetsklareringen i Nederländerna har detaljer i genomförandet
som saknar motsvarighet i Sverige och i de övriga länderna som
utredningen har studerat. För det första genomförs intervjuer i
säkerhetsprövningen företrädesvis i den sökandes hem. Detta ger
enligt uppgift till utredningen en mera avspänd miljö och även en
större möjlighet att upptäcka eventuella sårbarheter. För det andra
har säkerhetsklareringsintyget ett särskiljande drag. De flesta länder har intyg som specificerar en persons pålitlighet att hantera
klassificerade handlingar upp till en viss nivå. I Nederländerna intygas i stället att det under klareringen inte har kommit fram några
uppgifter som motsäger att den prövade är pålitlig att ta del av klassificerade handlingar upp till en viss nivå. Formuleringen tydliggör
29

På nederländska ”verklaring van geen bezwaar”.
Hur personklareringarna går till beskrivs vidare i avsnitt 18.4.
31
”Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten 2006” (ABDO 2006).
30
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att en pålitlighetsbedömning, oavsett ambitionsnivå, innefattar ett
visst mått av osäkerhet.
8.2.2

Tjeckien

Allmänt om säkerhetsskydd i Tjeckien
Säkerhetsskyddet i Tjeckien regleras främst i lagen nr. 412 av den
21 september 2005 om skydd av klassificerad information.32 Syftet
med säkerhetsskyddet är att skydda information och verksamheter
som är av betydelse för tjeckiska säkerhetsintressen. Tjeckien har
sedan 1998 en central nationell säkerhetsmyndighet, Národní
bezpečnostní úřad (NBÚ). Myndigheten har ansvar för säkerhetsskyddsfrågor såväl nationellt som i förhållande till andra länder och
mellanfolkliga organisationer. Vi myndigheten finns huvuddelen av
de funktioner som anges i internationella säkerhetsskyddsåtaganden. NBÚ har en stark ställning i Tjeckien och har befogenhet att utfärda böter för myndigheter som på olika sätt inte följer
säkerhetslagstiftningen.
Huvuddragen i regleringen
Regleringen om säkerhetsskydd består av den nämnda lagen om
skydd av klassificerad information och en rad tillhörande förordningar. Lagstiftningen har justerats vid ett par tillfällen. Detaljnivån i regleringen är genomgående hög och enbart lagen omfattar
drygt 70 sidor. Lagens definition av vad som är föremål för lagstiftningen är förhållandevis vid och utgår från tjeckiska nationella
intressen. Dessa specificeras till att upprätthålla grundlagarna, suveräniteten och den territoriella integriteten, att säkerställa intern
ordning och säkerhet, att bevara internationella åtaganden och försvar, att skydda landets ekonomi och skydd av liv och hälsa.
Genom hänvisningen till internationella åtaganden klargörs att
regleringen ger ett skydd även för uppgifter som har klassificerats
av annan stat eller mellanfolklig organisation. Lagen kompletteras
32
På tjeckiska ”zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti”.
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med en förordning som ämnesvis anger vilket slag av information
som kan vara klassificerad samt på vilken nivå.
Den tjeckiska regleringen om säkerhetsskydd är, vilket tycks
vara ett gemensamt drag i flera länder, tydligt uppbyggd utifrån
behovet att skydda klassificerad information. En skillnad i förhållande till den svenska säkerhetsskyddslagen är avsaknaden av bestämmelser som riktar in lagstiftningen på skydd mot vissa antagonistiska hot. I stället ligger fokus på den skada som kan uppstå
vid ett röjande av viss information samt vilka åtgärder som ska
vidtas för att uppnå ett skydd för informationen.
Centralt när det gäller informationssäkerhet är att den klassificerade informationen indelas i en fyrgradig skala (i fallande ordning)
Přísně tajné, Tajné, Důvěrné och Vyhrazené (i svensk översättning
strängt hemligt, hemligt, konfidentiellt respektive restriktivt) utifrån en bedömning av den skada som kan uppkomma vid obehörigt
röjande eller missbruk av informationen i fråga. Informationssäkerhetsbestämmelserna är uppdelade på olika kapitel som avser
administrativ säkerhet, it- och kommunikationssäkerhet samt
kryptografiskt skydd. Även kapitlet om fysisk säkerhet har som
syfte att ge ett skydd för klassificerad information i byggnader och
anläggningar.
Med säkerhetsklarering avses i den tjeckiska lagstiftningen förfarandet som syftar till att ge en fysisk person behörighet till klassificerad information. Förfarandet avslutas med att ett intyg om
säkerhetsklarering utfärdas eller nekas. På den lägsta nivån (Vyhrazené) behövs inte någon klarering, men för behörighet till sådan
information finns det ett grundläggande krav på att personen ska
ha fyllt 18 år och ha full rättshandlingsförmåga. För de högre
nivåerna ställs krav på tjeckiskt medborgarskap eller medborgarskap i en EU-medlemsstat eller i ett Natoland. Vidare ställs det
krav på att personen är lämplig och pålitlig ur ett säkerhetsperspektiv. En person anses som lämplig om han eller hon inte har
några personliga problem som kan påverka förmågan att upprätthålla sekretessen i hantering av information vilket t.ex. en sjukdom
anses kunna göra. För lämplighetsbedömningen finns en möjlighet
att förordna s.k. allmänna experter som läkare och psykologer vilka
kan genomföra undersökningar och meddela utlåtanden. För att
anses som pålitlig krävs att personen inte anses utgöra någon
säkerhetsrisk. Som säkerhetsrisker anses personer som allvarligt
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eller vid upprepade tillfällen har deltagit i verksamhet som hotar
tjeckiska säkerhetsintressen eller som har deltagit i, eller på annat
sätt stöttat, verksamhet som utgjort ett kränkande av mänskliga
rättigheter. Lagen innehåller en riklig uppräkning på vad som kan
ligga till grund för att en person kan anses utgöra en säkerhetsrisk.
För den näst lägsta nivån (Důvěrné) ska händelser under den
senaste tioårsperioden beaktas, för den näst högsta nivån (Tajné)
händelser under de senaste 15 åren och för den högsta nivån
(Přísně tajné) händelser under de senaste 20 åren. Om den sökande
inte fyllt 15 år vid periodens början, gäller i stället den tid som gått
från det att den sökande har fyllt 15 år fram till tiden för ansökan.
Systemet för säkerhetsklarering i Tjeckien påminner om de i Norge
och Nederländerna med såväl skriftliga som muntliga inslag, men
med ett något större utrymme att genomföra samtal och intervjuer
inom ramen för säkerhetsklareringen. Från den näst högsta nivån
och uppåt görs det även en utredning som genomförs av landets
polis- och säkerhetstjänster vilka är skyldiga att delge NBÚ sådan
information som kan vara till nackdel för den enskilde. Ett negativt
beslut om säkerhetsklarering kan överklagas. Det första steget är
att NBÚ kan ompröva beslutet. Om myndigheten inte ändrar
beslutet, går ärendet vidare till allmän domstol. NBÚ har dock lyft
fram att denna process både är resurskrävande och leder till att
rättstillämpningen är otydlig och kan ge olika besked i principiellt
liknande fall. Det tjeckiska systemet tillåter såväl laglighets- som
lämplighetsprövning.
När det gäller industrisäkerhet så fordras en giltig leverantörsklarering för företag som behöver få tillgång till information på den
näst lägsta nivån och högre. För företag som endast kommer i kontakt med information på den lägsta nivån krävs ingen säkerhetsklarering utan det räcker med att företaget gör en anmälan till
NBÚ. Företagsklareringar giltiga i maximalt nio år (för den näst
lägsta nivån). Vid bedömningen om ett företag ska ges klarering tas
hänsyn till företagets ekonomiska situation, förmåga att hantera
och säkra klassificerad information och företagets säkerhetsmässiga
pålitlighet. NBÚ ska neka klarering om företaget ägnat sig åt eller
stöttat verksamhet som hotar tjeckiska säkerhetsintressen eller som
strider mot mänskliga rättigheter. När det gäller industrisäkerhet
har tjeckiska företag rätt att ansöka om klarering utan att det finns
något affärsavtal som kräver detta. Det finns dock ett krav på att
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minst en anställd på det aktuella företaget ska vara säkerhetsklarerad. Det tas för intäkt för att företaget bedriver någon verksamhet som är säkerhetskänslig. I praktiken är det dock förhållandevis enkelt att kringgå detta krav vilket har medfört att en
hel del företag har en klarering utan att något egentligt behov finns.
Att personklareringen måste vara på lägst samma nivå som den
sökta företagsklareringen försvårar dock ett kringgående för de
högre nivåerna. Det förekommer att företag i sin marknadsföring
anger att de har en företagsklarering. NBÚ har mot denna bakgrund uttryckt att det vore önskvärt med en tydligare begränsning
av företagsklareringarna, t.ex. genom en koppling till affärsavtal
som innebär att leverantören får tillgång till klassificerad information. NBÚ tar ut en mindre avgift för företagsklareringar, men
syftet med avgiften är något oklart eftersom den varken täcker de
verkliga omkostnaderna eller verkar fungera avhållande gentemot
företagen.
Utmärkande detaljer i regleringen
Den tjeckiska lagstiftningen utmärker sig i jämförelse med andra
länder genom den stora samstämmigheten med EU:s och Natos
säkerhetsregelverk. Detta redovisades vara en medveten strategi
och möjligt för ett land som relativt sent blivit medlem i såväl EU
som Nato. Lagstiftningen har en relativt vid definition av nationell
säkerhet (vilken bygger på definitionerna i de olika internationella
regelverken). Man har dock försökt att i någon mån snäva in
begreppet genom att författningsreglera vilken information som
ska klassificeras och på vilken nivå.
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Hoten och de huvudsakliga
förändringsfaktorerna

I direktiven och även i Säkerhetspolisens förstudierapport1 betonas
att hoten mot rikets säkerhet har förändrats sedan den tid då nu
gällande säkerhetsskyddslagstiftning tillkom.
Även om begreppet rikets säkerhet inte är reserverat för förhållanden som har betydelse för totalförsvaret, har det i hög grad
kommit att förknippas med framför allt militära förhållanden.
Samtidigt har utvecklingen gått mot att andra för samhället viktiga
verksamheter fått en allt större betydelse från säkerhetsskyddssynpunkt. Ett uttryck för detta är den förändring som hoten
genomgått under de senaste tio åren. I förarbetena till säkerhetsskyddslagen konstaterades att hoten mot Sverige förändrats efter
det kalla krigets slut. Trots det gjordes bedömningen att det nya
säkerhetspolitiska läget inte hade inneburit några radikala förändringar av förutsättningarna för en ny säkerhetsskyddsreglering.2
Det nya regelverket utarbetades mot den bakgrunden.
Sedan säkerhetsskyddslagen trädde i kraft har hoten mot rikets
säkerhet ytterligare förändrats. Främmande staters underrättelseverksamhet har de senaste decennierna breddats mot forskning och
utveckling inom civila områden samt mot politiska frågor och
information som rör samhällsviktiga system. Elektroniska angrepp
i olika former betraktas som ett av de allvarligare hoten. Antalet itangrepp ökar i omfattning och blir allt mera riktade och sofistikerade. Samtidigt kvarstår underrättelsehotet mot militära förhållanden och mot information av betydelse för försvaret av Sverige,

1
2

Säkerhetspolisens Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen (AD001-8770-09).
Säkerhetsskyddsutredningens betänkande Säkerhetsskydd (SOU 1994:149), s. 14 f.
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något som blivit tydligt genom det försämrade säkerhetsläget i
Östersjöregionen under 2014.
Sveriges uppfattning om säkerhetsläget nationellt och internationellt, hoten samt inriktningen på Sveriges försvar är frågor
som påverkar synen på vad som är av betydelse för rikets säkerhet.
Det kan i sin tur bidra till att ge en uppfattning om vilka verksamheter som är i behov av säkerhetsskydd. Lagstiftningen måste vara
utformad så att den har förutsättningar att stå sig över tid och
innehålla ett visst mått av flexibilitet så att den även kan möta morgondagens hot.
De förändringsfaktorer som tas upp i Säkerhetspolisens förstudierapport och i direktiven är i flera avseenden inte unika för
Sverige utan gör sig gällande på motsvarande sätt i vår omvärld.
Ytterligare faktorer att beakta är koncentrationen av uppdrag och
tjänster på it-området till ett fåtal företag. Denna ökade koncentration till ett fåtal företag som tillhandahåller tjänster till myndigheter särskilt på it-området och som därmed får tillgång till
stora mängder information kan medföra en ökad sårbarhet. Den
samlade informationen kan bli mycket omfattande och kräver därför särskilda hänsyn från säkerhetsskyddssynpunkt.
I det här kapitlet tar vi avstamp i Sveriges nuvarande säkerhetspolitik (avsnitt 9.1). Därefter (i avsnitt 9.2) redogör vi för hoten
mot Sverige som de bedöms i dag. Även om hotbilden inte nödvändigtvis ska ha en direkt påverkan på lagens utformning, är den ändå
viktig för att avgöra vilka slag av hot som en ny lag ska ge ett skydd
mot. Vidare redogör vi för hur vi ser på samhällsutvecklingen och
de därmed sammanhängande förändringsfaktorer som bör påverka
utformningen av lagen (avsnitt 9.3). Avslutningsvis ger vi några
sammanfattande reflektioner över vad som bör styra innehållet och
utformningen av en ny säkerhetsskyddslagstiftning (avsnitt 9.4).
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Sveriges säkerhetspolitik

Som framgår av det följande har regeringen i olika sammanhang
gett uttryck för den förändrade säkerhetspolitiken.3
Europa präglas i dag av ömsesidiga beroenden. Säkerhetspolitiska möjligheter och utmaningar som Sverige ställs inför delas i hög
utsträckning av övriga Europa. Det går inte att föreställa sig en
militär konflikt i vårt närområde som enbart skulle påverka ett
land. Samarbetet inom EU intar en särställning i svensk utrikesoch säkerhetspolitik. Sambandet mellan Sveriges säkerhetspolitik
och europapolitiken är uppenbar. Sveriges säkerhet stärks genom
europeisk integration. Regeringen menar att det ligger i Sveriges
intresse att genom nära samarbete stärka medlemsstaternas gemensamma säkerhet samtidigt som EU, genom att vara en effektiv
säkerhetspolitisk aktör, kan verka för en fredlig och demokratisk
utveckling i omvärlden.
Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Hot
mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med
andra länder och organisationer. Medlemskapet i EU innebär att
Sverige ingår i en politisk allians, där medlemsländer inte har försvarsförpliktelser i förhållande till varandra, men tar ett solidariskt
ansvar för Europas säkerhet.
Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller
ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt
land. Det förväntas att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför ha förmågan att kunna ge och ta
emot militärt stöd. Målet för det militära försvaret ska vara att
enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara
Sverige och främja vår säkerhet.
Sveriges säkerhetspolitik utgår från en bred syn på säkerhet. Ett
enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är osannolikt
under överskådlig tid. Kriser och incidenter som även inbegriper
militära maktmedel kan dock inte uteslutas i vår region och på
längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas. Utmaningar och hot mot Sveriges säkerhet är i dag föränderliga, gränslösa och komplexa. Tidigare syn på säkerhet utgick från stater och
3
Detta avsnitt härrör från information om Sveriges säkerhetspolitik på regeringens webbplats, www.regeringen.se, den 27 februari 2015. Texten baseras på regeringens utrikesdeklarationer samt prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar.
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en militär hotbild. I ett vidgat säkerhetsbegrepp inryms även ickemilitära hot och icke-statliga aktörer. Individens, vid sidan av staters, rättigheter och säkerhet ges stor betydelse.
Gränsöverskridande samarbete, handel och integration främjar
en positiv utveckling i stora delar av världen. Globalisering kan
dock också innebära ökad sårbarhet genom att enskilda händelser
snabbt kan få regionala eller globala återverkningar. I detta ligger
en ökad sårbarhet mot säkerhetshot som terrorism, spridning av
massförstörelsevapen, organiserad brottslighet, pandemier och
miljökatastrofer.
Dagens hot och utmaningar är i hög grad gränsöverskridande.
Säkerhet uppnås därför gemensamt och genom nära samarbete med
andra länder. Sverige är en aktiv och solidarisk partner i arbetet för
stabilitet och säkerhet i Europa och omvärlden. Sveriges bidrag till
krishanteringsinsatser under EU:s, FN:s och Nato:s ledning leder
till ökad säkerhet.
Vidare är även en stark transatlantisk länk av vital betydelse för
Sveriges och hela Europas stabilitet och säkerhet. Nato är en central aktör för europeisk säkerhet och integration samt för internationell krishantering. Sveriges samarbete med Nato och USA är
ett uttryck för viljan att vara en del av och stärka den transatlantiska säkerhetspolitiska gemenskapen.
För Sverige är säkerheten och samarbetet i vårt närområde av
särskild betydelse. Det nordiska samarbetet inom det säkerhetspolitiska området fördjupas och utvidgas. Det ligger i Sveriges
intresse att åstadkomma effektiva samverkanslösningar och ett
fördjupat samarbete med de nordiska länderna. Norden har i sammanhanget också ett utvecklat samarbete med Estland, Lettland
och Litauen. Regeringen ser detta som ett komplement till och en
naturlig utveckling av de europeiska och euroatlantiska samarbetena. Nordiskt försvarssamarbete är inte ett självständigt säkerhetspolitiskt alternativ.
Ryssland är Sveriges största grannland och en central säkerhetspolitisk aktör i vårt närområde, Europa och den större omvärlden.
Rysslands partnerskap med EU och samverkan med Nato, liksom
dess integration i den globala ekonomin, är av stor säkerhetspolitisk betydelse för Östersjöregionen och hela Europa.
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De aktuella hoten mot Sverige

Hotens betydelse
Som framgår av föregående avsnitt har svensk säkerhets- och försvarspolitik förändrats under senare år. Hur stort hotet är värderas
emellertid inte. Vi har därför inhämtat särskild information om
bl.a. aktuella hot och tendenser från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Utredningen har också tagit del av annan relevant information som publicerats på Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och
Försvarets radioanstalts webbplatser på internet.
Som vi har anfört i inledningen till detta kapitel får hoten inte
bli någon allenarådande styrning av hur en säkerhetsskyddslag bör
utformas. Tvärtom bör en sådan lag för att kunna vara ändamålsenlig och relevant under en längre tid vara tämligen okänslig för
förändringar i hotbilden. Hotbeskrivningen tjänar dock som en
viktig redogörelse av vilka slag av hot det kan vara fråga om och
således mot vad en säkerhetsskyddslag ska ge ett skydd.
Nya hot mot säkerheten
Den nuvarande säkerhetsskyddslagstiftningen kom till i en brytningstid. Det bedömdes att det nya säkerhetspolitiska läget inte hade
inneburit några radikala förändringar av förutsättningarna för en ny
säkerhetsskyddsreglering, och det nya regelverket utarbetades mot
den bakgrunden. Utredningen4 som föregick den nuvarande säkerhetsskyddslagstiftningen var primärt inriktad på regleringstekniska
frågor rörande personalkontroll. Genom tilläggsdirektiv5 kom
utredningens uppdrag att omfatta även en översyn av förordningen
(1981:421) om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter. Någon
mer ingående analys av vilka behov i övrigt som fanns av en säkerhetsskyddsreglering gjordes inte (se vidare avsnitt 3.2).
Säkerhetsskyddslagen är i första hand inriktad på att skydda
rikets säkerhet. Även om begreppet rikets säkerhet inte är reserverat för förhållanden som har betydelse för totalförsvaret, har det i
hög grad kommit att förknippas med det och framför allt då med
4
5

Säkerhetsskyddsutredningen (SOU 1994:149).
Dir. 1993:123.
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militära förhållanden. Samtidigt har utvecklingen gått mot att även
andra samhällsviktiga verksamheter fått en allt större betydelse från
säkerhetsskyddssynpunkt. Även om ett militärt angreppshot inte
kan uteslutas på längre sikt, görs numera en annan bedömning av
hoten mot säkerheten i Sverige.
Aktuella hot
De hot som i dag bedöms kunna få konsekvenser för Sveriges
säkerhet är alltså av delvis annan karaktär än tidigare. Numera
utgörs hoten av t.ex. internationell terrorism, andra typer av grov
internationell brottslighet, spridning av massförstörelsevapen samt
framställning och transport av vapen, komponenter och teknologi.
Civila verksamheter har på ett helt annat sätt än tidigare kommit
att stå i fokus. Främmande staters underrättelseverksamhet har
breddats mot forskning och utveckling inom civila områden samt
mot politiska frågor och information som rör samhällsviktiga
system. Utvecklingen med utflyttning av väsentliga funktioner i
samhällsviktig verksamhet till utlandet, t.ex. inom energiförsörjningen, har också inneburit att sårbarheten har förändrats.
Elektroniska angrepp i olika former har kommit att bli ett av de
allvarligaste hoten.
Informationsteknikens utveckling ger ökade möjligheter till att
subversivt påverka den dagliga informationsbilden för samhällets
invånare. Det finns exempel på att främmande makts underrättelsetjänster har förmåga att automatiserat och i stor omfattning
påverka innehållet i sociala media. Enligt Säkerhetspolisen pågår i
dag politisk, ekonomisk, militär och teknisk-vetenskaplig underrättelseverksamhet samt flyktingspionage. Målen som främmande
makts underrättelsetjänster visat intresse för är bl.a. statsledningen,
myndigheter, försvar, forskning och industri samt oppositionella
och utländska intressen. Underrättelseinhämtningen sker med
hjälp av mänskliga källor, elektroniska angrepp, signalspaning, flygoch satellitspaning, öppna källor m.fl. metoder. Säkerhetspolisen
anser att ett av de i dag allvarligaste tekniska inhämtningshoten
utgörs av elektroniska angrepp. Det är framför allt de tre miljöfaktorerna digitalisering, globalisering och outsourcing som påverkar
riskbilden och som underlättar eller skapar nya förutsättningar för
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hot. När det gäller terrorism konstaterar Säkerhetspolisen, utifrån
andra länders erfarenheter att det finns exempel på såväl attentatsplanering och genomförda attentat som hot mot transporter, rättsväsende och annan myndighetsutövning. Hoten emanerar framför
allt från våldsfrämjande islamister.
Enligt Försvarsmakten utgörs de potentiella hoten mot Sverige
och Försvarsmakten numera i allt större utsträckning av annan
säkerhetshotande verksamhet än konventionella stridskrafter. Försvarsmakten har sedan några år tillbaka noterat ett ökat intresse
från främmande makts underrättelsetjänst riktat mot svensk försvarsförmåga, försvarspolitik, forskning och teknikutveckling samt
Sveriges förhållanden till andra nationer och organisationer. Den
tekniska utvecklingen i form av bl.a. dator- och nätverksattacker
för att utnyttja samhällets beroende av informationsteknologi för
att åstadkomma skada på såväl civila som militära kritiska funktioner gör Försvarsmakten sårbar för t.ex. sabotage. Privatiseringen av
traditionellt sett statliga verksamheter i kombination med Försvarsmaktens ökade nyttjande av civil teknik och privatägd infrastruktur
ger främmande makt nya möjligheter att inhämta information om
och påverka nationella skyddsvärden av strategisk betydelse. Främmande underrättelseaktörers möjlighet att inhämta information
som i Sverige betraktas som öppen kan också utgöra underlag i
militär planering mot svenska mål. Hotet avseende terrorism riktad
mot Försvarsmakten har ökat på senare tid. Enligt Försvarsmakten
påverkas terrorhotbilden av Försvarsmaktens verksamhet, t.ex. i
samband med internationella insatser, och våldsfrämjande islamistiska aktörer har sannolikt avsikten att angripa mål i Sverige eller
att attackera svenska intressen utomlands.
På informationssäkerhetsområdet konstaterar Försvarets radioanstalt att det finns ett reellt hot mot Sverige och svenska intressen.
Enligt Försvarets radioanstalt utförs it-angrepp ständigt, och de
kommer från resursstarka och kunniga aktörer som har uttalade
mål och syften med sina angrepp. Det kan vara underrättelseinhämtning, ekonomisk brottslighet, industrispionage och olika
former av påverkan. Försvarets radioanstalt anser att det finns kunskap om hur informationsteknik kan användas för att orsaka skada
och att denna kunskap är ett växande hot. Hotet riktar sig främst
mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur. Många
terrorgrupper har etablerat sin närvaro på internet. It-angreppen
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blir alltmer sofistikerade och riktade. Antagonistiska aktörer
utnyttjar samhällets sårbarheter på ett systematiskt sätt. Enligt
Försvarets radioanstalt beror dock hotbilden också på omvärldshändelser och på hur Sverige och svenska medborgare agerar i olika
sammanhang.

9.3

Förändringsfaktorerna

9.3.1

Informationstekniken

Allmänt
Sedan säkerhetsskyddslagen trädde i kraft har informationstekniken och användningen av den genomgått en betydande utveckling. Bland annat internet har radikalt förändrat förutsättningarna
för informationssäkerhetsarbetet. Informationstekniken genomsyrar i dag i stort sett alla aspekter av samhällsviktiga verksamheter,
och fungerande it-system är nödvändiga för att t.ex. styrning av eloch vattenförsörjning samt kommunikationssystem ska fungera.
När säkerhetsskyddslagen infördes förekom sekretessbelagda
uppgifter som rörde rikets säkerhet främst i pappersdokument.
Numera hanteras mycket stora informationsmängder, såväl öppna
som hemliga, i it-system. En rad verksamheter, både hos det allmänna och inom näringslivet, är helt beroende av digitala system
för bl.a. styrning, reglering och övervakning. Eftersom bestämmelserna om informationssäkerhet i säkerhetsskyddslagen är inriktade
uteslutande på att skydda uppgifter som omfattas av sekretess och
som rör rikets säkerhet ger lagen små möjligheter att vidta åtgärder
för att skydda it-systemen som sådana. Ett behov av att skydda
systemen är i dag påtagligt inom vissa för samhället kritiska sektorer bl.a. elförsörjningen.
Teknikutvecklingen och it-samhället innebär också i andra avseenden ändrade förutsättningar för säkerhetsskyddet. Som exempel
kan nämnas möjligheter till ett flexibelt arbetssätt med mobila
kontorslösningar i form av bärbara datorer, smarta mobiltelefoner
och s.k. molntjänster vilket försvårar arbetet med säkerhetsskyddsåtgärder. Tillgången till och öppenheten kring stora mängder av
information på t.ex. myndigheters webbplatser kan ge användaren
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nya möjligheter att söka och sammanställa denna information på
ett sätt som skulle kunna få konsekvenser för säkerhetsskyddet.
Även internationaliseringen har påverkat förutsättningarna för
informationssäkerheten. Det gäller t.ex. i samband med utflyttning
av verksamhet till utlandet, bl.a. inom energiförsörjningen.
Behovet av en god informationssäkerhet
Lite förenklat kan sägas att digitaliseringen tog fart samtidigt som
säkerhetsskyddslagen trädde i kraft. Det var först vid mitten av
1990-talet som internet slog igenom på allvar i Sverige och antalet
internetuppkopplingar började öka. Härefter har det skett en
enorm utveckling på it-området och Sverige är i dag en ledande itnation. Förutom att it har stor betydelse för svensk ekonomi bidrar
den till att förbättra och förenkla tillvaron för alla; medborgare,
företag, organisationer och offentlig sektor. Utvecklingen går
snabbt, och digitaliseringen förändrar och påverkar alla delar av
samhället. Informationstekniken gör det möjligt att bl.a. lagra stora
mängder information och kunskap som snabbt, även globalt, kan
göras tillgänglig för alla. Den utbredda digitaliseringen, främst av
viktiga samhällsfunktioner, medför effektivitetsvinster och en ökad
öppenhet, tillgänglighet och insyn. Samtidigt medför digitaliseringen en påtagligt ökad sårbarhet för störningar och avbrott.
Den ökade öppenheten medför t.ex. större risk för att aktörer med
antagonistiska avsikter utnyttjar de möjligheter som den brett
åtkomliga informationen ger för hot och angrepp. Öppenheten
kräver också att den information som görs tillgänglig inte kan förvanskas. Skyddet av de egna informationstillgångarna blir därför en
grundläggande fråga för snart sagt varje privatperson och för större
aktörer i många fall en ren överlevnadsfråga. Det är därför av
grundläggande betydelse att infrastrukturen med väl fungerande
elektroniska kommunikationer är tillgänglig, robust och säker.
Informationssäkerhetsområdet blir allt viktigare i takt med den
tekniska utvecklingen och de sårbarheter som härmed skapas. En av
informationssäkerhetsområdets stora utmaningar är att tekniken
ofta utvecklas betydligt snabbare än säkerhetsarbetet. Den snabba
utvecklingen på it-området i kombination med myndigheternas
ökande nyttjande av civil teknik och privatägd infrastruktur medför
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att myndigheternas egna tekniska kompetens minskar. Bristande
kontroll över vilka it-produkter som tas in i svensk infrastruktur
kan ge nya möjligheter för olika aktörer att inhämta information
om och påverka nationella skyddsintressen och tillgångar av strategisk betydelse.
I dag betraktar de flesta länder informationssäkerhet som en
stor nationell utmaning, och informationssäkerhet inklusive cybersäkerhet anses vara av såväl strategisk som utrikespolitisk och
säkerhetspolitisk betydelse.
En storskalig it-incident bedöms i dag kunna få allvarliga konsekvenser såväl för ekonomisk som för samhällsviktig verksamhet
och kritisk infrastruktur. På grund av samhällets ökade it-beroende
är sannolikheten stor att samhällsviktiga system som finansiella
system, ledningscentraler för trafiksystem, administrativa och
medicinska system inom sjukvården, digitala kontrollsystem för el
och vatten samt elektroniska kommunikationer drabbas.
Informationssäkerhet kräver i dag en helhetssyn eftersom det är
ett komplext och gränsöverskridande område, såväl geografiskt
som vad avser bl.a. teknik, administration, ekonomi och juridik.
Den internationella dimensionen är också påtaglig. Dels för att
informationsinfrastrukturen i dag är sammanflätad och korsar
nationsgränser, dels därför att många privata företag som driver
och äger infrastrukturen är verksamma i flera länder. Störningar i
informationssystem kan snabbt röra sig mellan nationell och internationell nivå.
Lagring av stora mängder uppgifter i digitala system har ökat
kraftigt och fortsätter öka närmast lavinartat i takt med ökade tekniska möjligheter och ökade ambitioner i samhället. Sammanställningar över t.ex. känsliga anläggningar och objekt kan snabbt och
enkelt tas fram genom effektiva sökmotorer. Effekten av detta kan
bli att uppgifter, som var för sig inte är skyddsvärda, i aggregerad
form kan komma att utgöra en stor sårbarhet.
Vissa verksamheter tillhandahåller så väsentliga tjänster att, om
deras funktionalitet kraftigt reduceras eller upphör, såväl den
enskildes hälsa och liv som möjligheten att värna samhällets grundläggande värden riskeras. Som exempel på verksamheter som levererar tjänster som krävs för ett fungerande samhälle kan nämnas
energiförsörjningen, elektronisk kommunikation, vattenförsörjning, hälso- och sjukvård samt betalningsväsendet. Flera av dessa
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viktiga funktioner styrs och övervakas numera med hjälp av avancerade it-system. Beroendeförhållanden är en viktig orsak till att
samhällsviktiga verksamheter är sårbara. Kritiska beroendeförhållanden uppstår i de fall då funktionen i en samhällsviktig verksamhet kräver att en annan verksamhet fungerar där denna saknar
alternativ. Ett exempel på ett sådant förhållande är beroendet
mellan el och elektroniska kommunikationer.
Ett annat problem som kan liknas vid ett beroendeförhållande är
att det finns en pågående koncentration av it-drift till ett litet antal
stora leverantörer som skapar nya sårbarheter i samhället. En
incident i april 2013, då en operatör hade ett stort nätverksfel som
bl.a. drabbade ett kommunikationsnät inom vård och omsorg medförde även konsekvenser för medieföretag, kommuner och andra
myndigheter. En incident vid ett it-driftleverantör i november
2011,6 då företaget drabbades av ett tekniskt fel kom att få konsekvenser för cirka 50 av företagets kunder inom såväl privat som
offentlig sektor. Dessa exempel visar tydligt på problemet med
koncentration och ömsesidiga beroenden. När ett tekniskt fel
inträffar kan det påverka flera delar av samhället samtidigt och
konsekvenserna kan därför bli svåra att överblicka.
Ett ytterligare exempel som illustrerar problematiken med beroendeförhållanden och koncentration är att Försvarsmakten i högre
utsträckning än tidigare har kommit att förlita sig på samma kritiska infrastruktur och samhällsfunktioner som landet i övrigt. Detta
gör Försvarsmakten till vissa delar lika sårbar för sabotage som
övriga samhället.
Myndigheternas arbete på informationssäkerhetsområdet
Det bedrivs i dag ett brett nationellt, men också internationellt,
arbete med informationssäkerhet där många aktörer samverkar.7
Bland annat analyserar och utreder Säkerhetspolisen de allvarliga
elektroniska angrepp som drabbat och drabbar de samhällsviktiga
verksamheterna. Även den militära underrättelse- och säkerhets6
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rapport Reflektioner kring samhällets
skydd och beredskap vid allvarliga it-incidenter – En studie av konsekvenserna i samhället
efter driftstörningen hos Tieto i november 2011.
7
Se även avsnitt 7.4.
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tjänsten (MUST) har särskilda kunskaper om och tillgång till unik
information på informationssäkerhetsområdet.
Flera myndigheter är verksamma inom informationssäkerhetsområdet med stöd av även andra författningar än säkerhetsskyddslagen. Särskilt kan nämnas Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap som har i uppdrag att stödja och samordna arbetet med
samhällets informationssäkerhet. Myndigheten ska svara för att
Sverige har en nationell funktion med uppgift att stödja samhället i
arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter. Myndigheten
beslutar också om vissa andra myndigheters och företags tillgång
till säkra kryptografiska funktioner.
9.3.2

Avreglering och konkurrensutsättning av samhällsviktig
verksamhet

Avregleringarna på 1990-talet, då bl.a. el- och telekommunikationsmarknaderna avreglerades, ledde till förändrade ansvarsförhållanden för flera samhällsviktiga verksamheter. Avregleringen hade inte
hunnit få något större genomslag när säkerhetsskyddslagstiftningen utformades. I dag finns en övervägande del av de verksamheter som är viktiga för det svenska samhällets funktionalitet inte
under direkt statligt inflytande. Verksamheten drivs och förvaltas i
stället av privata företag. Även utländskt ägande eller inflytande är
numera en realitet inom samhällsviktiga verksamheter. För de företag som driver och förvaltar verksamheter som är viktiga för
samhällets funktionalitet finns prioriteringar som t.ex. ägarstyrning, vinstintressen och kostnadsbesparingar som kan komma att
stå i motsats till säkerhetsarbete. Sådana prioriteringar kan hämma
eller rent av motverka det interna säkerhetsskyddsarbetet.
Av effektivitetsskäl och ekonomiska skäl väljer eller åtminstone
överväger många verksamheter i dag åtgärder som outsourcing och
offshoring när det gäller utveckling eller hantering av säkerhetskänsliga it-system.
Outsourcing, eller utkontraktering av tjänster, är när en extern
aktör utför utvecklings-, underhålls- eller driftsarbete av system.
Outsourcing kan ofta innebära att flera kunders system och information blandas samman i fysiska datasystem vilket innebär att olika
kunders data kan hamna i samma lagringsmiljöer, routrar och
brandväggar. Av kostnadsskäl väljer leverantören inte sällan lös232
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ningar som leder till att system förs samman och virtualiseras. Det
innebär att en kunds externa webbserver kan placeras på samma
server som en annan kunds interna databasserver vilket kan medföra en ökad risk då en störning i ett kundsystem kan orsaka
störningar även i andra kunders system. Vilka rättigheter personalen har att komma åt kunders information, hur stor omsättning
leverantören har på sin personal och i vilken utsträckning man
använder sig av konsulter är frågor som kunden, dvs. myndigheten
eller företaget inte har någon insyn i eller kontroll över när det
gäller outsourcing. Som nämnts inledningsvis i detta kapitel kan
outsourcing, när en stor mängd information från olika myndigheter
och företag hamnar hos en enda leverantör, riskera att bli en central
punkt för t.ex. andra länders underrättelseinhämtning.
Offshoring är när outsourcing sker till en aktör i ett annat land.
För svenska myndigheter innebär offshoring att svenska staten
riskerar en sämre kontroll över samhällsviktiga system eftersom
möjligheterna att säkerhetspröva personal och utnyttja svenska
kontrollinstrument är mycket begränsade när verksamheten
bedrivs i utlandet. Det är dessutom svårare för svenska myndigheter att bedöma hoten i de länder till vilka man har utkontrakterat
verksamhet. Om det internationella säkerhetsläget förändras, vilket
kan gå snabbt, saknas i värsta fall såväl kompetens som kapacitet
och tid för att kunna flytta hem verksamheten till Sverige.
I takt med avregleringar och konkurrensutsättningar av offentlig
verksamhet har det område inom vilket säkerhetsskyddsregelverket
inte är tillämpbart kommit att öka alltmer.
9.3.3

Internationaliseringen

Allmänt
Globaliseringen och det ökade internationella samarbetet har medfört att gränserna för vad som är att hänföra till rikets inre respektive rikets yttre säkerhet har ändrats, liksom att begreppet nationell
säkerhet har utvidgats. Vidare deltar Sverige i stor omfattning i
internationella samarbeten för fred och säkerhet där känsliga uppgifter utbyts mellan länder och mellanfolkliga organisationer.
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Effekten av globaliseringen avspeglas också på hotsidan. Dagens
hot är gränsöverskridande och uppvisar en stor komplexitet genom
att angreppen utförs genom medverkan från aktörer i olika länder.
En annan effekt av internationaliseringen är den reglering som
utarbetas inom främst EU och som Sverige aktivt medverkar till att
utforma och som syftar till att motverka allvarliga hot och risker
inom olika sektorer.
En ökad internationell samverkan
Sambandet mellan skyddet av Sveriges säkerhet och skyddet av
säkerhetsintressen hänförliga till andra stater och mellanfolkliga
organisationer har förstärkts sedan säkerhetsskyddslagen infördes.
Det är i dag i förhållande till säkerhetsintressen i omvärlden svårare
att dra en gräns för vad som utgör svenska säkerhetsintressen. Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra länder med
gemensamma demokratiska värderingar, och vår säkerhet stärks
genom förtroendeskapande åtgärder, genom gemensam krishantering samt genom aktiva och trovärdiga bidrag till nordisk, europeisk och global säkerhet. Landets säkerhet kan inte värnas enbart
vid vår gräns, och en ökad samverkan med andra länder innebär
bättre förutsättningar att hantera utmaningar och hot innan de når
vårt eget territorium.
Ett närmare samarbete med andra stater och mellanfolkliga
organisationer har medfört att det skyddsvärda området i dag i
större utsträckning innefattar uppgifter som inte direkt berör svenska säkerhetsintressen. Behovet av att skydda hanteringen av uppgifter kan, t.ex. i samband med internationella militära insatser
omfatta uppgifter som primärt rör en annan stats, EU:s eller annan
mellanfolklig organisations säkerhetsintressen.
Den ökade samverkan med andra länder har vidare inneburit ett
växande behov av att anpassa säkerhetsskyddet till åtaganden som
följer av folkrättsliga förpliktelser. Sverige har bl.a. ingått generella
säkerhetsskyddsavtal (GSA) med ett trettiotal länder. Tillämpningen av avtalen berör till övervägande del försvarssektorn och
mer explicit internationella försvarsmaterielsamarbeten, internationella militära insatser och internationellt försvarssamarbete.
Säkerhetsskyddsavtalen har dock utvecklats över tiden från att avse
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enbart försvarshemliga uppgifter i försvarssektorn till att numera
avse hemliga uppgifter i säkerhetsskyddslagstiftningens mening
(respektive utländska motsvarigheter) i ett mer övergripande nationellt perspektiv. Säkerhetsskyddsavtal har också ingåtts med flera
mellanfolkliga organisationer bl.a. Nato. Avtalen innebär ett ömsesidigt åtagande att skydda hemliga uppgifter som utbyts mellan
avtalsparterna.8
Det finns en klar överlappning mellan för nationen övergripande
säkerhetsintressen och näringslivets intressen av säkerhetsskydd
inom det försvars- och säkerhetsrelaterade området. Som regeringen har framhållit9 är det ett väsentligt säkerhetsintresse att
materielförsörjningen inom försvaret, t.ex. i samarbete med andra
länder och organisationer, kan garanteras. Det intensifierade internationella samarbetet både inom försvarssektorn och inom den
civila sektorn medför behov av anpassning till internationellt gångbara säkerhetsskyddsåtgärder.
9.3.4

Ett bredare arbete för att stärka säkerheten i samhället

Framväxten av närliggande reglering
Det breda arbetet med samhällets skydd och beredskap hos myndigheter, kommuner och landsting har tagit fart under senare år.
Det gäller inte bara informationssäkerhet. Hot, risker och sårbarheter av olika slag samt kritiska beroenden ska identifieras och värderas. Inom den privata sektorn finns andra starka incitament än
lagstiftning (t.ex. konkurrens och skydd av företagshemligheter)
som driver på det interna säkerhetsarbetet.
Vid tiden för säkerhetsskyddslagens tillkomst var sektors- och
ämnesspecifik reglering på säkerhetsområdet inte så vanlig. Åtgärder mot allvarliga säkerhetshot vidtas dock numera i allt större
utsträckning med utgångspunkt i olika regelverk, såväl övergripande som sektorsvisa, som ställer krav på skyddsåtgärder. Sådana
närliggande regelverk har i en stor utsträckning arbetats fram inom
EU eller i andra internationella sammanhang.10
8
För en mer utförlig beskrivning av internationella säkerhetsskyddsavtal och reglering till
skydd för uppgifter, se kapitel 6.
9
Prop. 2010/11:150 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Del 1, s. 130.
10
Se vidare kapitel 5 om närliggande reglering.
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Säkerhet är dock i sig ett brett begrepp som relaterar till behovet
av att skydda mot hot av olika slag, såväl aktörs- som miljöbetingade. Säkerhet i sin bredaste bemärkelse tar sikte på att förebygga
och hantera hot som kan innefatta risker för såväl olyckor, naturfenomen, oavsiktligt handlande som antagonistiska hot, dvs. ett
avsiktligt handlande. I andra sammanhang relateras begreppet
säkerhet till ett skydd som är inriktat mot hot av ett visst slag, t.ex.
olyckor och oavsiktligt handlande respektive antagonistiska hot.
I det engelska språket finns en distinktion mellan ”safety” och
”security”. Det förstnämnda begreppet tar sikte på skydd mot
olyckor, naturfenomen och oavsiktligt handlande medan ”security”, är tydligt kopplat till skydd mot någon form av antagonistiskt hot. Svenska språket har inte någon motsvarande distinktion
vilket också återspeglas i regleringar som avser säkerhet i dess olika
bemärkelser. För säkerhetsskyddslagen som tar sikte på att skydda
Sveriges säkerhet mot antagonistiska hot används det centrala
uttrycket säkerhetsskydd.
I vissa avseenden kan ett säkerhetsskydd ge skydd även i ett
”safetyperspektiv”. Sådan samverkande effekt finns t.ex. vid
anskaffning av robust elektronisk kommunikation. Med robusthet
menas i detta sammanhang förmågan att motstå störningar och
avbrott samt förmågan att minimera konsekvenserna om de ändå
inträffar. Tillgång till reservsystem och alternativa driftmiljöer är
åtgärder med avseende på robusthet. För andra skyddsåtgärder t.ex.
byggnadstekniska åtgärder kan gälla att de ger skydd endast mot ett
mer specifikt slag av hot, t.ex. skydd mot miljöpåverkan och naturfenomen. Sådana åtgärder saknar därför relevans för säkerhetsskyddet.
Informationssamhället och förhållandet mellan ”safety” och ”security”
En avgörande skillnad mellan säkerhet i bemärkelserna ”safety”
respektive ”security” är utgångspunkterna för hur ett effektivt
skydd kan uppnås. För skyddsåtgärder som vidtas från ett ”safetyperspektiv” är den naturliga utgångspunkten öppenhet kring åtgärderna. Öppenheten kring t.ex. placering av kritiska funktioner i en
verksamhet kan vara en förutsättning för ett effektivt skydd mot
oavsiktlig påverkan. I fråga om skyddsåtgärder som vidtas från ett
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”securityperspektiv” är utgångspunkten ofta den motsatta. Öppenhet kring skyddsåtgärder är i regel kontraproduktivt. Att öppet tala
om sårbarheter inom området "safety" kan få en oönskad påverkan
på "security-området”. Vidare kan öppen information när den
digitaliseras delas och spridas på ett sätt som inte går att kontrollera. En särskild utmaning i dag är därför att uppnå ett effektivt
skydd i samhällsviktiga verksamheter, t.ex. kritiska funktioner
inom elförsörjningen som behöver skyddas mot såväl olyckor och
naturkatastrofer som mot antagonistiska hot. Detsamma gäller för
skydd avseende potentiellt skadegenerande verksamhet inom t.ex.
kärnkraftsindustrin.
Det finns i dag ett flertal regelverk – bl.a. utarbetade inom EU
och i andra internationella sammanhang – som syftar till att motverka allvarliga hot och risker inom olika sektorer. Det har framför
allt ur ett ”safetyperspektiv” vuxit fram en tämligen omfattande
EU-rättslig reglering som tar sikte på att skydda mot olika former
av potentiellt skadegenererande verksamheter. Sverige har t.ex.
genom lagen (2010:1767) och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation genomfört det s.k. Inspiredirektivet. 11
Lagstiftningen syftar till att etablera en fungerande infrastruktur
för tillgång till och utbyte av geografisk information som är
användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön (geografisk miljöinformation). Myndigheter, kommuner och vissa enskilda organ som har geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster ska medverka i
det nya systemet genom att göra informationen och tjänsterna tillgängliga för allmänheten samt dela information med andra myndigheter, kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter som kan ha betydelse för miljön. Lantmäteriet
har getts i uppgift att samordna den svenska infrastrukturen för
tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation samt
utveckla en portal på internet, den så kallade Geodataportalen.
Under arbetet med lagstiftningen om geografisk miljöinformation anförde Försvarsmakten att lagstiftningen riskerade att undergräva det skydd som bestämmelserna om sekretess och skydd för
11

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande
av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen, EUT L 108,
25.4.2007, s. 1 (Celex 32007L0002).

237

628

Hoten och de huvudsakliga förändringsfaktorerna

SOU 2015:25

landskapsinformation gett olika typer av information som omfattas
av den föreslagna lagstiftningen. Säkerhetspolisen framförde liknande synpunkter. Regeringens bedömning var dock att skyddet
för landskapsinformationen inte undergrävdes utan konstaterade
att merparten av den geografiska miljöinformation som omfattas av
lagen utgör landskapsinformation och att de informationsansvariga
därför måste ha tillstånd enligt lagen (1993:1742) om landskapsinformation för att få tillgängliggöra informationen.12 I 15 § lagen
om geografisk miljöinformation fördes in en hänvisning till bl.a.
säkerhetsskyddslagen och lagen om skydd för landskapsinformation.13
Lagstiftningsärendet illustrerar de intressekonflikter som i
dagens informationssamhälle kan finnas i fråga om krav på öppenhet från ett ”safetyperspektiv” och krav på hemlighållande från ett
”securityperspektiv”. Ett exempel på hur en sådan konflikt kan
lösas är portalen Ledningskollen (en webbtjänst som underlättar
kommunikation mellan ägare av nedgrävd infrastruktur i form av
olika ledningar och de som har ett berättigat behov av att veta var
dessa finns) som med hänvisning till ”safety-kravet” ska ge information och underlag utan att stå i motsättning till kravet på
hemlighållande av sekretessbelagd information från ett ”securityperspektiv”.

9.4

Sammanfattande reflektioner

Som vi återkommer till i kapitel 10–12 tar den första huvudfrågan
som anges i utredningens direktiv – att bättre anpassa lagstiftningen till det som krävs för att skydda verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet – sikte på det primära syftet med säkerhetsskyddet. Reformbehovet av säkerhetsskyddslagstiftningen ger
därmed upphov till flera frågor. Först och främst den mer övergripande frågan vad som ska skyddas, och den därmed korresponderande frågan mot vad ett skydd behövs. Vidare de anslutande
frågorna hur skyddet ska säkerställas, dvs. frågan om säkerhetsskyddsåtgärdernas tillämpningsområde och innehåll, samt av vem
12

Prop. 2009/10:224 Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation, s. 71 f.
En redogörelse för lagen om skydd för landskapsinformation finns i avsnitt 5.3 och en
redogörelse för relevanta sekretessbestämmelser i avsnitt 4.2.
13
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nödvändiga säkerhetsskyddsåtgärder ska vidtas. Samtliga dessa
frågor berörs av de ändrade förutsättningarna för säkerhetsskyddet
som vi redogjort för.
Säkerhetsskyddslagen är i första hand inriktad på att skydda
rikets säkerhet. Vid säkerhetsskyddslagens tillkomst var det huvudsakliga syftet, skyddet av rikets säkerhet, i hög grad förknippat med
framför allt militära förhållanden. Med hänsyn till att utvecklingen
gått mot att andra samhällsviktiga verksamheter har fått en allt
större betydelse från säkerhetssynpunkt har frågan vad som ska
skyddas hamnat i förgrunden. Hoten mot rikets säkerhet har
förändrats, säkerhetsbegreppet har vidgats och dagens säkerhetspolitiska hot, eller hot som kan få säkerhetspolitiska konsekvenser,
är i många avseenden annorlunda än de hot som var aktuella vid
lagens tillkomst. Utländska underrättelsetjänsters intresse riktar sig
numera i större utsträckning mot forskning och utveckling inom
civila områden samt mot information om samhällsviktiga system.
Samtidigt kvarstår dock underrättelsehotet mot militära förhållanden.
Även den ökade internationaliseringen och Sveriges omfattande
internationella samarbete har inneburit förändringar och påverkar
svaret på frågan vad som ska skyddas.
Att hoten mot rikets säkerhet har förändrats innebär också att
svaret på frågan mot vad behövs ett säkerhetsskydd har kommit att
påverkas. Till skillnad mot tidigare är dagens hot ofta
gränsöverskridande, icke-militära och utgår inte sällan från ickestatliga aktörer. Som exempel kan nämnas internationell terrorism.
Sedan säkerhetsskyddslagens införande har hotet från terrorism
blivit allt mer påtagligt. Terrorismen har också förändrats. Tidigare
handlade det främst om mindre politiskt extrema organisationer
som agerade mot enskilda statsmakter, och drivkraften var ofta
nationella konflikter. I dag är de flesta terroraktörer transnationellt
organiserade, och de uppfattar sina motståndare i form av kulturer
eller världsomspännande konspirationer. Det gör att terrorism i
dag inte bara berör det land där ett attentat sker. Vidare har
globaliseringen och revolutionen inom informationsteknologin
ändrat förutsättningarna för terrorism. Inom EU utgör
förebyggande, skydd, efterspaning och beredskap de fyra centrala
områdena i EU:s strategi för kampen mot terrorism. EU prioriterar
såväl förebyggande och bekämpande av terroristhandlingar som
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skydd av infrastruktur och av medborgarna. Ett annat av de allra
allvarligaste hoten i dag utgörs av elektroniska angrepp i olika
former. Frågan mot vad behövs ett säkerhetsskydd har också
kommit att påverkas av lagstiftning som tillkommit efter
säkerhetsskyddslagens ikraftträdande och som, genom sitt liknande
eller delvis liknande syfte att motverka allvarliga hot och risker
inom olika sektorer, i många avseenden tangerar säkerhetsskyddet.
Även svaret på frågan hur skyddet ska säkerställas har kommit
att ändras i förhållande till vad som gällde vid säkerhetsskyddslagens tillkomst. Tillämpningsområdet för de olika säkerhetsskyddsåtgärderna förutsätter enligt den gällande lagstiftningen i
stor utsträckning hantering av sekretessbelagda uppgifter.
Säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet, som tidigare
benämndes sekretesskydd, tar uteslutande sikte på att förebygga att
uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet
obehörigen röjs, ändras eller förstörs. Med hänsyn till
informationsteknikens utveckling ställs numera helt andra krav på
säkerhetsskyddet. I dag hanteras merparten av uppgifter, såväl
sådana som omfattas av krav på sekretess som andra uppgifter som
rör säkerhetskänslig verksamhet, i it-system. Dessa system hanterar
mycket stora informationsmängder, såväl öppna som hemliga.
Eftersom säkerhetsskyddsåtgärderna i stor utsträckning förutsätter
hantering av sekretessbelagda uppgifter omfattas således inte
systemen som sådana av krav på säkerhetsskydd. Förutsättningarna
för
informationssäkerheten
har
också
påverkats
av
internationaliseringen. Som ett resultat av avregleringen har viktiga
funktioner inom elsektorn kommit att flyttas till utlandet. Likaså
har det blivit vanligt med åtgärder som outsourcing och offshoring
när det gäller utveckling eller hantering av säkerhetskänsliga itsystem.
När det gäller informationssäkerhet bedrivs i dag ett arbete på
bred front med att stärka samhällets informationssäkerhet. Detta
innebär att ett stort antal myndigheter m.fl. arbetar med informationssäkerhetsfrågor, dock utifrån andra utgångspunkter än att
betrakta informationssäkerheten som en säkerhetsskyddsangelägenhet. Att informationssäkerhetsarbetet bedrivs utifrån diverse
utgångspunkter med stöd av olika författningar kan ge upphov till
tveksamheter för tillämpande myndigheter och övriga om vad det
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är som särskilt gäller för informationssäkerhet på säkerhetsskyddsområdet.
En annan effekt av it-utvecklingen är att den har medfört att
säkerhetsskyddsåtgärder avseende informationssäkerhet och fysisk
säkerhet alltmer har kommit att vävas samman. Ett exempel på
detta är utökade möjligheter för medarbetare att utföra sitt arbete
från annat ställe än den fysiska arbetsplatsen medför ändrade förutsättningar för tillträdesskyddet.
Även när det gäller säkerhetsprövning har förutsättningarna
ändrats. På samma sätt som för krav på säkerhetsskydd avseende
informationssäkerhet förutsätter säkerhetsprövning, med undantag
för bestämmelserna om säkerhetsprövning till skydd mot terrorism, hantering av vissa sekretessbelagda uppgifter. Bland annat
avregleringen av offentlig verksamhet som därmed övergått till
privata aktörer och som således inte omfattas av offentlighets- och
sekretesslagen, har kommit att påverka tillämpningsområdet för
säkerhetsprövningen.
En annan väsentlig förändring är intensifieringen av det internationella samarbetet såväl stater emellan som inom näringslivet.
Med anledning av det ökande internationella samarbetet ställs
numera allt oftare krav på säkerhetsskyddsåtgärder som villkor för
att få delta i olika internationella samarbeten. Säkerhetsskyddslagens avsaknad av reglering om utfärdande av intyg över en utförd
säkerhetsprövning kan göra det svårare för svenskar att delta i
säkerhetskänslig verksamhet utomlands.
Svaret på frågan av vem nödvändiga säkerhetsskyddsåtgärder ska
vidtas har också kommit att påverkas. De ändrade förutsättningarna för säkerhetsskyddet har bl.a. inneburit att fler enskilda aktörer än tidigare i större utsträckning berörs av lagstiftningen. Numera ägnar sig betydligt fler aktörer än tidigare åt säkerhetskänslig
verksamhet. It-utvecklingen och den ökande användningen och
beroendet av it har medfört att många privata aktörer, t.ex. itkonsultföretag som sköter driften av viktiga it-system för styrning,
reglering och övervakning samt företag som levererar sådana itsystem, numera bedriver sådan verksamhet och hanterar sådana
uppgifter som är i behov av ett säkerhetsskydd.
Dessa förändrade förutsättningar kan vid ett första påseende
verka överväldigande. Förvisso är förändringsfaktorerna utmanande för vårt arbete, men samtidigt har vi en befintlig lagstiftning
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som åtminstone i vissa delar synes vara ändamålsenlig även i dag
och som därför bör finnas också i en kommande lag. I det följande
kapitlet redovisar vi våra överväganden kring vilka delar av nuvarande lagstiftning som bör kvarstå i en ny säkerhetsskyddslag och
vilka delar som behöver utvecklas.
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Det övergripande syftet med utredningen är enligt direktiven att
anpassa lagstiftningen
 till det som krävs för att skydda verksamhet som har betydelse
för rikets säkerhet från allvarliga konsekvenser till följd av antagonistiska hot, och
 till de krav som det internationella samarbetet ställer.
Vi ska analysera frågor som hur informationssäkerheten bör vara
utformad, om ett system med säkerhetsklarering kan ersätta nuvarande säkerhetsprövning och hur skyddet mot terrorism bör
utformas i säkerhetsskyddslagstiftningen. Direktiven anger också
att vi ska föreslå hur systemet med säkerhetsskyddad upphandling
bör vara utformat för att vara enkelt att tillämpa och samtidigt
anpassat för internationell samverkan och om kravet på svenskt
medborgarskap för säkerhetsklassad anställning vid staten, en
kommun eller ett landsting bör bestå. Slutligen ska tillsynen och
den därmed sammanhängande frågan om eventuella sanktioner
utredas.
I detta kapitel behandlar vi inledningsvis (avsnitt 10.1) vilka
delar av nuvarande lagstiftning som vi ser som ändamålsenliga
redan i dag och som därför bör behållas i en ny lag. Därefter
redovisar vi vilka delar som bör förtydligas, utvecklas eller ändras
för att möta direktivens krav (avsnitt 10.2).
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En utgångspunkt i nuvarande reglering

En säkerhetsskyddslagstiftning bör så till vida bygga på tidigare
reglering
att den ska säkerställa ett tillräckligt skydd för det som är
mest skyddsvärt för nationen,
att den ska vara verksamhetsorienterad,
att den ska ge ett förebyggande skydd mot i huvudsak antagonistiska hot,
att den ska omfatta samverkande säkerhetsskyddsåtgärder
för information, personer och verksamhet, och
att den ska utgå från nuvarande organisatoriska indelningen
avseende bl.a. verkställighetsföreskrifter och tillsyn.
Även om våra direktiv och förstudier, departementspromemorior
och skrivelser pekar på viktiga förändringsbehov, finns det delar av
lagstiftningen som fungerar bra och är ändamålsenliga. Dessa delar
bör naturligtvis behållas. I de följande delavsnitten utvecklas de
principer, syften och strukturer som vi anser bör finnas kvar i en ny
reglering.
10.1.1

Ett säkerhetsskydd för det mest skyddsvärda

Säkerhetsskyddslagen bör även fortsättningsvis i huvudsak ta
sikte på de för Sverige viktigaste verksamheterna och funktionerna.
Annan närliggande reglering innehåller bestämmelser om
åtgärder som liknar säkerhetsskydd, men det bör inte påverka
säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde.

Ett kvalificerat skyddsbehov
Även fortsättningsvis bör lagen begränsas till att ge ett säkerhetsskydd för det som är mest betydelsefullt för nationen och där en
skada, förlust eller begränsning kan få allvarliga konsekvenser för
landet. Skälet till det är att säkerhetsskyddsåtgärderna – informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning – inne-

244

635

SOU 2015:25

Utgångspunkter för en reformerad säkerhetsskyddslag

bär intrång i enskildas privatliv, ger ökade kostnader och kan
medföra negativa konsekvenser för effektivitet och administration.
Det bör därför krävas ett kvalificerat skyddsbehov utifrån för samhället fundamentalt viktiga funktioner för att åtgärder enligt
säkerhetsskyddslagstiftningen ska vara motiverade. Dessa funktioner kan, trots kravet på nationell betydelse, finnas i en regional
eller till och med i en lokal kontext. Dagens säkerhetspolitiska
situation och Sveriges internationella säkerhetssamarbeten innebär
att även Sveriges internationella verksamhet och folkrättsliga åtaganden har nationell betydelse. Det bör återspeglas i lagstiftningen
som därför behöver förtydligas och utvecklas. Frågan behandlas i
avsnitt 10.2.1.
Den utveckling som har beskrivits i kapitel 9 innebär att behovet av säkerhetsskydd och andra former av skydd har utsträckts till
att omfatta fler verksamheter än tidigare. Denna utveckling kan
komma att fortsätta. Det är därför angeläget att lagstiftningen är
utformad så att den kan omfatta nya verksamheter och skydda mot
hot av olika karaktär, och att den därmed står sig över tiden. Med
hänsyn till detta bör inte aktuella hot eller vilka verksamheter som i
dag är av nationell betydelse ges någon avgörande betydelse för hur
lagstiftningen utformas. Lagstiftningen bör i stället utformas med
hänsyn tagen till en mer schematisk och relativt tidsobestämd hotbild och, precis som nu, ge ett skydd för de för landet allra viktigaste samhällsfunktionerna.
Även verksamheter och funktioner som med ett sådant synsätt
inte täcks av säkerhetsskyddslagen kan ha skyddsbehov. Detta får
tillgodoses genom annan reglering. För att illustrera detta kan nämnas att information hos myndigheter träffas av de föreskrifter om
statliga myndigheters informationssäkerhet som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har meddelat.1 Bestämmelserna gäller
även för information som inte omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen.
Inte sällan kan det finnas goda skäl för en verksamhet att välja
att anlägga ett vidare perspektiv i fråga om säkerhetsarbetets syfte
och omfattning. Enligt t.ex. Försvarsmaktens beskrivning av myndighetens säkerhetstjänst ingår, förutom det som omfattas av
1
MSBFS 2009:10 med stöd av 34 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap, se avsnitt 5.4.
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säkerhetsskydd, även t.ex. skydd av egendom av stort ekonomiskt
värde, och skyddsåtgärderna syftar också till att avvärja ett bredare
spektrum av hot. Åtgärderna kan avse t.ex. bevakning för att
skydda it- och kommunikationsutrustning mot stöld eller åverkan.
Det kan också handla om utbildning för att motverka att anställda
och uppdragstagare genom oaktsamhet eller bristande kunskap
skadar tillgångar i verksamheten, även om de inte är av betydelse
för rikets säkerhet eller behöver skyddas mot terrorism. Åtgärder
med sådan inriktning omfattas inte av säkerhetsskyddslagen, men
de kan ändå med fördel samordnas med säkerhetsskyddsåtgärder,
inte minst av kostnads- och effektivitetsskäl.
Avgränsningen kan symboliseras av en pyramid av skyddsvärda
intressen där enbart den översta delen av pyramiden omfattas av
säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetsskyddslagen

Annan reglering

Källa: utredningens figur

Motstående intressen
Säkerhetsskydd innebär som nämnts en avvägning mellan å ena
sidan behovet av ett skydd för de för nationen viktigaste funktionerna och å andra sidan ökade kostnader, ökad administration, möjliga öppenhets- och effektivitetsförluster och intrång i enskildas
personliga integritet. Avvägningen innebär att denna lagstiftning
måste utformas med beaktande av behovs- och proportionalitetsprinciper där varje åtgärd prövas mot de motstående intressena, och
att andra mindre ingripande åtgärder för att uppnå ett skydd över-
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vägs. Hänsyn till behov av säkerhetsskyddsåtgärder kan för en
verksamhet innebära en jämkning av effektivitetskrav som ställts
upp för verksamheten. Krav på tillträdesbegränsning kan medföra
bl.a. behov av system för att kontrollera och övervaka inpassering
av anställda och besökare till anläggningar och lokaler. Krav på
säkerhetsprövning av personal kan innebära begränsningar i fråga
om val av personal, inskränkningar i den personliga integriteten
och en mindre effektiv rekryterings- och bemanningsprocess. En
god informationssäkerhet är i allmänhet ett angeläget intresse för
en verksamhet, men samtidigt kan de krav på förhöjd informationssäkerhet som säkerhetsskyddet medför innebära krav på kostsamma specialanpassade säkerhetsfunktioner, medföra oönskad
informationsbegränsning och hindra eller begränsa kostnadsbesparingar.
Regleringen i Europakonventionen till skydd för de mänskliga
rättigheterna och de medborgerliga friheterna samt 2 kap. regeringsformen medför att frågan om intrånget i den personliga
integriteten kan motiveras av lagens skyddsbehov är särskilt viktig.
Säkerhetsprövningen i allmänhet och registerkontrollen i synnerhet
medför ett betydande ingrepp i den personliga integriteten som
måste vara noggrant avvägt mot det behov som åtgärden ska tillgodose.2
Det är utifrån nämnda avvägningar som en lagstiftning om
säkerhetsskydd bör utformas. Samtidigt är det viktigt att de
skyddsvärden som verkligen behöver ett säkerhetsskydd också får
det och att andra motstående intressen inte motverkar skyddsnivån
när behovet väl är bedömt. Säkerhetsanalysen är central i detta sammanhang och den behandlas vidare i kapitel 13. Vidare är det viktigt
att lagstiftningen medger en viss flexibilitet på ett sådant sätt att
lagen även kan möta förändringar utifrån samhällsutvecklingen och
en förändrad hotbild.

2

Frågan om denna avvägning behandlas vidare i avsnitt 18.8.
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Närliggande reglering
Säkerhetsskyddslagstiftningen är inte den enda reglering som ger
ett skydd för samhällsviktig verksamhet, utan även närliggande
reglering måste beaktas. I kapitel 5 har vi redogjort för ett antal
regleringar som har en koppling till säkerhetsskyddslagstiftningen.
Bland dessa kan nämnas de olika kris- och beredskapsförfattningarna samt skyddslagstiftningar för kärnteknisk verksamhet, luftfart,
sjöfart, hamnar, transport av farligt gods och skydd för landskapsinformation. Skyddslagen (2010:305) ansluter nära till säkerhetsskyddslagen genom hänvisningen till säkerhetsskyddsåtgärden tillträdesbegränsning. Dessa regleringar måste därför ses som ett
system där olika regelverk samverkar i olika situationer.
Merparten av de ovan nämnda skyddsregleringarna har tillkommit eller ändrats efter säkerhetsskyddslagens tillkomst. I viss
utsträckning handlar det om lagar och förordningar som genomför
eller kompletterar EU-rättslig reglering. Inte sällan har lagstiftningen arbetats fram främst från ett ”safety-perspektiv”, dvs. att
den utgår främst från behovet att skydda mot andra hot än antagonistiska, även om gränsdragningen inte alltid är så tydlig (ang.
distinktionen mellan safety och security se avsnitt 9.3.4).
Vi har ställt oss frågan om lagens tillämpningsområde, dvs. vilka
verksamheter som bör omfattas av krav på säkerhetsskydd, ska
påverkas av att det finns reglering som i olika avseenden tangerar
säkerhetsskyddslagen, t.ex. reglering som ställer krav avseende
fysiskt skydd och informationssäkerhet. Vi har kommit fram till att
så inte bör vara fallet. Säkerhetsskyddslagen fyller en viktig funktion som sektorsövergripande reglering som på lång sikt ska förebygga för nationen påtagliga konsekvenser av antagonistisk verksamhet. De olika regleringarna på området ska därför tillämpas
parallellt och i samverkan beroende på situationen och verksamhetens art. Säkerhetsskyddslagstiftningen ska dock kunna tillämpas
även fristående från annan lagstiftning. Sammanfattningsvis kan
vad som i förhållande till närliggande reglering utmärker säkerhetsskyddslagen beskrivas genom de tre nyckelkomponenterna långsiktigt förebyggande åtgärder, skydd mot antagonistiska hot och
nationell dimension.
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Verksamhetsorienterad eller informationsorienterad
lagstiftning

Lagstiftningen bör även fortsättningsvis vara verksamhetsorienterad. Alternativet – att lagstiftningen görs informationsorienterad vilket är vanligt i andra länder – riskerar att göra den
snävare än vad som är ändamålsenligt.
Som den internationella utblicken har visat har många länder och
även internationella organisationer ett regelverk som utgår från en
viss typ av känslig information och hur den ska skyddas. Med ett
sådant perspektiv blir säkerhetsskyddsåtgärder som i Sverige
benämns som säkerhetsprövning och tillträdesbegränsning snarare
metoder för att skydda information än självständiga funktioner i
säkerhetsskyddet. Även den internationella standarden för ledning
av informationssäkerhet (LIS, SS-ISO/IEC 27000-serien) har ett
sådant perspektiv. Nuvarande säkerhetsskyddslagstiftning skiljer
sig från denna indelning genom att säkerhetsprövning och tillträdesbegränsning är parallella delområden till informationssäkerheten. Den ordningen illustreras i figuren nedan.

Källa: utredningens figur

Frågan är om det med tanke på den internationella jämförelsen
finns skäl att överge nuvarande struktur till förmån för en struktur
som fokuserar på informationssäkerhet.
Lagstiftningen ska även fortsättningsvis ge ett skydd för landets
viktigaste säkerhetsintressen. I dessa skyddsintressen finns som en
betydande delmängd information som – om den röjs, ändras, görs

249

640

Utgångspunkter för en reformerad säkerhetsskyddslag

SOU 2015:25

otillgänglig eller förstörs – kan orsaka skada för landet på olika sätt.
Det förekommer dock även andra skyddsvärda tillgångar som t.ex.
kommunikationer och anläggningar för el- och vattenförsörjning.
Vidare finns det verksamheter och materiel som har ett högt
skyddsbehov genom att de kan orsaka stor skada i händerna på
obehöriga, t.ex. radioaktivt material, sprängämnesprekursorer och
vapensystem. Dessa skyddsvärda tillgångar låter sig inte alltid
inordnas under rubriken information. Som vi beskriver i nästa
avsnitt omfattar lagen skydd mot antagonistiska hot som sabotage
och terrorism som sällan, åtminstone direkt, riktas mot information. Vi bedömer därför att ett informationssäkerhetsperspektiv
skulle vara alltför snävt för att kunna ge ett relevant skydd för det
som lagstiftningen bör skydda. Vi har därför valt att behålla verksamhetsperspektivet i förslaget till ny säkerhetsskyddslag.
Genom att lagen föreslås ha ett vidare perspektiv ser vi inte
några hinder mot att den internationella standarden för ledning av
informationssäkerhet tillämpas inom ramen för lagstiftningen. Vi
ser heller inga problem med att utifrån ett bibehållet säkerhetsskyddsperspektiv uppfylla internationella förpliktelser på området.
10.1.3

Mot vad ska lagen ge ett skydd?

Lagstiftningen bör även fortsättningsvis ge ett skydd mot antagonistiska hot som t.ex. spioneri, sabotage och terroristbrott.
Säkerhetsskyddslagen har som syfte att ge ett skydd mot spioneri,
sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet. Lagen ska
också ge ett skydd mot terroristbrott. På samma sätt som när det
gäller frågan om vad som ska skyddas finns det anledning att föra
resonemang om en avgränsning i fråga om mot vilka hot som en
säkerhetsskyddslag ska skydda. Säkerhetsskydd innebär som tidigare har beskrivits vissa olägenheter. Det finns goda skäl att
begränsa lagen till att avse sådana hot som på grund av sin karaktär
kan motivera och stå i proportion till sådana negativa effekter.
Sammantaget innebär det att skyddet även fortsättningsvis bör
riktas mot antagonistiska hot. Hoten kan dock uppstå utan någon
direkt koppling till de brott som räknas upp, och det bör därför
även fortsättningsvis ges ett skydd mot oaktsamhet och andra
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åtgärder än brottsliga som kan leda till konsekvenser för rikets
säkerhet eller utgöra ett led i, eller förstadium till, antagonistisk
verksamhet. Detta utvecklas närmare i avsnitt 11.5. När det gäller
terroristbrott saknas det skäl att låta detta hot ha en särställning på
ett sådant sätt som det har i nuvarande lagstiftning. Detta utvecklas
närmare i avsnitt 10.2.3.
10.1.4

Vilka säkerhetsskyddsåtgärder bör lagen innehålla?

De nuvarande säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet,
tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning behålls. Benämningarna bör dock ses över.
Säkerhetsskyddslagen delar in säkerhetsskyddsåtgärderna i tre
huvudområden – informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och
säkerhetsprövning. Därutöver anges utbildning och kontroll som
delar av säkerhetsskyddet. Som tidigare nämnts bör en säkerhetsskyddslag även fortsättningsvis ha ett verksamhetsperspektiv. Med
detta synsätt bör även åtgärderna indelas på samma sätt som i dag.
Om lagen i stället skulle få ett informationssäkerhetsperspektiv,
skulle tillträdesbegränsningen och säkerhetsprövningen ha blivit
delar av informationssäkerheten. Som nämnts skulle ett sådant
förhållningssätt inte vara ändamålsenligt. Benämningarna av åtgärderna behöver ses över. Den frågan behandlas i avsnitt 15.1.
10.1.5

Organisatoriska frågor

Ansvaret för tillsyn av säkerhetsskyddet och för att meddela
verkställighetsföreskrifter till lagstiftningen bör även fortsättningsvis vara uppdelat på i huvudsak Försvarsmakten,
Säkerhetspolisen och de s.k. sektorsmyndigheterna. De sistnämnda myndigheterna bör i stället benämnas säkerhetsskyddsstödjande myndigheter. Ansvaret bör dock förtydligas.
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Säkerhetspolisen och Försvarsmakten
Nuvarande lagstiftning utgår från ett decentraliserat ansvar där den
som leder en verksamhet ansvarar för säkerhetsskyddet i denna.
Regelverket bygger på att säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen kompletteras med tillämpningsföreskrifter för
bl.a. hur säkerhetsskyddsåtgärderna ska utföras. Uppdelningen av
tillsyn och normgivning på i huvudsak Försvarsmakten och
Säkerhetspolisen (tidigare Rikspolisstyrelsen) bygger på en historisk ansvarsfördelning mellan myndigheterna som riktar sig mot
försvarsrelaterad respektive civil verksamhet. Mot denna ordning
kan man naturligtvis ha invändningar. Samarbetet mellan myndigheterna fungerar dock bra, och fram till 2004 uppvisade de båda
myndigheternas tillämpningsföreskrifter stora likheter. Skillnaderna därefter har i huvudsak berott på att Försvarsmakten, mot
bakgrund av Sveriges internationella åtaganden, införde fyra
informationssäkerhetsklasser. I avsnitt 15.3 föreslås att krav på en
sådan indelning ska införas i lagen, varför denna diskrepans i tilllämpningsföreskrifterna försvinner. Systemet med en delad föreskriftsrätt ger en viss flexibilitet genom att den relativt homogena
grupp av myndigheter som Försvarsmaktens föreskrifter gäller för
kan behöva mer detaljerade bestämmelser om säkerhetsskydd som
kanske inte passar för annan verksamhet. Det underlag som har
redovisats för utredningen från olika myndigheter har heller inte
innehållit några uppgifter om att nuvarande uppdelning skulle vara
till någon nackdel. Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har dessutom de resurser och den kompetens som krävs för att lösa dessa
uppgifter. Nuvarande ordning bör därför behållas.
Den 1 januari 2015 genomfördes en omorganisation av polisen
som bl.a. innebär att Säkerhetspolisen får ställning som fristående
myndighet. Detta innebär i sin tur att Säkerhetspolisen formellt har
övertagit frågor som rör säkerhetsskydd från Rikspolisstyrelsen. I
praktiken innebär det ingen förändring eftersom dessa frågor redan
har hanterats vid Säkerhetspolisen.
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Säkerhetsskyddsstödjande myndigheter
Affärsverket svenska kraftnät, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen och länsstyrelserna har uppgifter i fråga om bl.a. beslut
om placering i säkerhetsklass och kontroll av säkerhetsskyddet i
förhållande till vissa enskilda som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. I dag är det vanligt att de myndigheterna i säkerhetsskyddssammanhang benämns sektorsansvariga myndigheter. Den
benämningen förekommer bl.a. i våra direktiv.
Vi ser behov av att kunna använda en sammanfattande benämning för dessa myndigheter också i den till lagen hörande förordningen. Det har dock med fog, bl.a. från Transportstyrelsen,
framförts att det är olyckligt att i författningstexten använda
uttrycket sektorsanvariga myndigheter. Någon självklar benämning
finns inte. Ett alternativ vi stannat för är säkerhetsskyddsstödjande
myndighet. Vi föreslår vidare i avsnitt 18.10 och 21.2.4 att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta över de uppgifter
länsstyrelserna har som säkerhetsskyddsstödjande myndighet samt
att även, vad gäller rådgivning och tillsyn, vara säkerhetsskyddsstödjande myndighet för kommuner och landsting.
Även de säkerhetsskyddsstödjande myndigheternas roll bör behållas och även förstärkas och förtydligas något.
De organisatoriska frågorna behandlas närmare i kapitel 18, 19
och 21 om personalsäkerhet, säkerhetsskyddad upphandling samt
tillsyn, föreskrifter och rapportering.

10.2

Ett utvecklat och förtydligat regelverk

Säkerhetsskyddslagen behöver utvecklas och förtydligas. Den
behöver utvecklas när det gäller Sveriges internationella åtaganden på säkerhetsskyddsområdet och informationssäkerhetsperspektiven tillgänglighet och riktighet. Vidare behöver den
förtydligas avseende att lagen ska tillämpas i såväl allmän som
enskild verksamhet. Det innebär att våra överväganden inriktas
på att klargöra lagens skyddsintressen och att klargöra lagens
tillämpningsområde.
Detta sammantaget medför behov av en justerad beskrivning
av lagens syfte och av en delvis förändrad systematik.
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Som redovisats tidigare är det viktigt att bygga vidare på de delar av
nuvarande lagstiftning som fungerar bra. Vissa delar behöver dock
utvecklas eller förtydligas för att lagen ska möta kraven i våra direktiv. I detta avsnitt behandlas inledningsvis behovet att utveckla
lagens skyddsintressen. Det innefattar folkrättsliga åtaganden på
säkerhetsskyddsområdet, internationell samverkan och att lagen
bör träffa både uppgifter och verksamhet som är av säkerhetskänslig betydelse. Därefter behandlas lagens tillämpningsområde
avseende myndigheter och enskilda. Avslutningsvis tar vi upp
behovet av en tydligare syftesbeskrivning och hur våra förändringsförslag påverkar lagens systematik.
10.2.1

Lagens utökade skyddsintressen och andra närliggande
intressen

Lagen bör ge ett skydd inte bara för s.k. hemliga uppgifter utan
även för uppgifter som omfattas av ett folkrättsligt åtagande om
säkerhetsskydd. Lagen bör även uppfylla krav på andra
säkerhetsskyddsåtgärder som följer av åtaganden inom t.ex. luftoch sjöfartsskydd.
Lagen bör omfatta både verksamhet och uppgifter. Information bör inte ges ett skydd enbart från ett konfidentialitetsperspektiv utan även avseende informationssäkerhetsperspektiven
tillgänglighet och riktighet.
Lagen bör innehålla bestämmelser om formerna för internationell samverkan på säkerhetsskyddsområdet vilket bl.a.
innefattar bestämmelser om säkerhetsintyg för personer och
leverantörer.

Folkrättsliga åtaganden
Nuvarande säkerhetsskyddslagstiftning fokuserar på skyddet av
hemliga uppgifter, dvs. uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, och som rör
rikets säkerhet. Samtidigt har Sverige ingått ett betydande antal
överenskommelser som innebär ett folkrättsligt åtagande att ge ett
skydd för klassificerad information från andra länder och inter-
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nationella organisationer (se kapitel 6). I den mån som denna
information är av betydelse även för rikets säkerhet, t.ex. när
informationen rör försvarsmateriel som har utvecklats i samarbete
med ett annat land, omfattas informationen av lagstiftningen. I
praktiken är det därför ofta så att informationen ändå träffas av
säkerhetsskyddslagstiftningens krav. Den ökade internationaliseringen på försvars- och säkerhetsområdet liksom utvecklingen
mot andra internationella samarbetsområden innefattar dock ett
informationsutbyte där även uppgifter som inte täcks av lagstiftningen behöver skyddas. Detta medför att det kan uppstå en situation där uppgifter som täcks av ett folkrättsligt åtagande inte omfattas av säkerhetsskyddslagen. Detta är naturligtvis olyckligt. Sverige omfattas även av andra folkrättsliga åtaganden som rör
säkerhetsskydd, t.ex. konventioner om luft- och sjöfartsskydd samt
EU-rättslig reglering. Dessa är ofta genomförda i svensk rätt
genom den närliggande lagstiftning som har redovisats i kapitel 5,
men det är ändamålsenligt att denna typ av åtaganden också täcks
av en ny säkerhetsskyddslag eftersom åtagandena även rör
säkerhetsskydd.
Av denna anledning behöver lagen kompletteras för att ge ett
explicit skydd för verksamhet som avses i ett för Sverige, i förhållande
till annan stat eller mellanfolklig organisation, förpliktande åtagande
om säkerhetsskydd (internationellt säkerhetsskyddsåtagande).
Verksamhet och uppgifter
Även om nuvarande lagstiftning överlag har ett verksamhetsperspektiv, så är skyddet för verksamhet starkt förknippat med skyddet mot terrorism, medan lagen i övrigt främst avser skydd för
hemliga uppgifter. Denna uppdelning är inte ändamålsenlig. Samhällsviktig verksamhet behöver skyddas mot samtliga i lagen uppräknade antagonistiska hot och inte bara mot terrorism. Det kan
röra sig om försvarets installationer, eller om ledningscentraler,
distributionsnät för elkraft eller informationssystem för drift och
övervakning av dricksvattenproduktion. Information är ofta en av
de viktigare tillgångarna i en verksamhet, och denna kan behöva
olika skydd beroende på verksamhetens art. Det är t.ex. inte säkert
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att ett skydd mot röjande av informationen alltid är relevant. Detta
utvecklas i det följande.
Aspekter på informationssäkerheten
I nuvarande säkerhetsskyddslagstiftning har skyddet av information ett snävt konfidentialitetsperspektiv som innebär ett skydd
mot obehörigt röjande av uppgifter. Visserligen finns det en bestämmelse om att tillgänglighets- och riktighetsaspekter för hemliga uppgifter ska beaktas, men denna bestämmelse träffar enbart
uppgifter som redan har ett skyddsbehov från ett konfidentialitetsperspektiv.
Utvecklingen på informationsområdet och det därmed ökade
teknikberoendet har medfört en ökad sårbarhet för informationssystem i för samhället vitala verksamheter. Inte sällan är det dock
andra krav än konfidentialitetskrav som står i fokus. Detta kan
illustreras med att ett avbrott, dvs. ett tillgänglighetsproblem, i övervakningssystemen i ett kärnkraftverk skulle kunna få katastrofala
följder. Detsamma gäller för en felfunktion, dvs. ett riktighetsproblem, i styrkommandon för dammluckor i ett större vattenkraftverk. Karaktäristiskt för dessa båda exempel är att konfidentialitetsaspekten för uppgifterna i systemen inte är påtaglig.
Det finns därför ett behov av ett vidare perspektiv när det gäller
skyddet av uppgifter som – om de röjs, ändras, görs otillgängliga
eller förstörs – kan medföra skada på för landet viktiga intressen
(se vidare kapitel 16). En sådan utvidgning påverkar även lagens
systematik och utformningen av personalsäkerheten och den fysiska säkerheten.
Internationell samverkan
De internationella åtagandena på säkerhetsskyddsområdet hänger
samman med en ökad internationell samverkan. Det kan gynna en
utveckling mot att svenska medborgare och företag i ökad omfattning kan delta i säkerhetskänslig verksamhet i andra länder och
internationella organisationer. De flesta internationella överenskommelser på säkerhetsskyddsområdet innehåller bestämmelser
som utgår från ett ömsesidigt förtroende för parternas nationella
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säkerhetsskyddslagstiftning. Bestämmelserna innebär att ett lands
säkerhetsbedömningar avseende personer med hemvist i landet,
respektive leverantörer med säte där, godtas av den andra parten.
För att det ska vara möjligt krävs mekanismer för hur en part ska
kommunicera bedömningen till den andra parten. För detta ändamål är det brukligt att använda sig av säkerhetsintyg avseende personer och leverantörer. Många överenskommelser har även detaljerade beskrivningar av hur sådana intyg ska utformas.
I nuvarande lagstiftning saknas explicita bestämmelser om
intygsförfarandet. Det har lett till en osäkerhet i tillämpningen och
i förlängningen till ett sämre läge för personer bosatta i Sverige och
svenska företag att kunna delta i säkerhetskänslig verksamhet
utomlands. En ny säkerhetsskyddslagstiftning bör därför ha tydliga
bestämmelser om under vilka förutsättningar som sådana intyg kan
utfärdas och vem som utfärdar dem. Även avseende den internationella samverkan i övrigt bör uppgiftsfördelningen mellan
myndigheter göras tydlig. Frågorna behandlas vidare i kapitel 20.
10.2.2

För vem ska lagen gälla?

Säkerhetsskyddslagen bör även fortsättningsvis gälla i såväl allmän som enskild verksamhet. Den grundläggande principen bör
vara att skyddet för det skyddsvärda bör vara detsamma oavsett
i vilken verksamhet det förekommer. Lagen behöver förtydligas
i detta avseende så att den principen får bättre genomslag.
Som vi behandlat tidigare bör säkerhetsskyddslagens huvudsakliga
funktion vara att säkerställa ett säkerhetsskydd, dvs. ett skydd mot
antagonistiska hot, för de verksamheter som är allra mest skyddsvärda för nationen. Från säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde bör därför inte vissa sektorer eller verksamhetsområden
undantas. Tillämpningsområdet bör i stället vara så heltäckande
som möjligt. Vilka verksamheter som säkerhetsskyddslagen ska
gälla för bör som vi betonat tidigare avgöras utifrån en bedömning
av vilken betydelse verksamheten har och hur denna bör skyddas.
Den grundläggande principen bör på samma sätt som i dag vara att
skyddet ska vara likvärdigt oavsett om det handlar om allmän eller
enskild verksamhet.
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När det gäller lagens tillämplighet hos enskilda finns det behov
av ett förtydligande. Nuvarande lagstiftning definierar begreppet
hemlig uppgift3 som en uppgift som omfattas av offentlighets- och
sekretesslagen och som rör rikets säkerhet. Definitionen är problematisk i verksamheter som inte omfattas av lagen, t.ex. enskilda
och statliga bolag, trots att säkerhetsskyddslagstiftningen är tilllämplig även för dessa. Genom att definitionen innehåller ett krav
på att uppgiften omfattas av offentlighets- och sekretesslagen, verkar följden bli att det inte kan förekomma några hemliga uppgifter i
sådana verksamheter, trots att det kan förekomma uppgifter som
till sin natur rör rikets säkerhet. En sådan insnävning kan knappast
ha varit avsedd med tanke på hur bestämmelserna om säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde är utformade.4 Behovet av ett
förtydligande i det avseendet behandlas i avsnitt 12.2.
10.2.3

Lagens syfte och en delvis ny systematik

Det behöver förutsättningslöst övervägas såväl hur lagens syfte
bör beskrivas som hur lagen systematiskt bör vara uppbyggd.
Säkerhetsskyddslagen innehåller i dag inte någon uttrycklig syftesbestämmelse. Syftet med lagen framgår i stället indirekt genom en
kombination av bestämmelser om lagens tillämpningsområde och
om säkerhetsskydd. Vilka verksamheter som lagen avser framgår av
det angivna tillämpningsområdet i fråga om enskilda i lagens 1 § 3.
Där anges att lagen gäller vid verksamhet hos enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas
mot terrorism. Lagens 6 § ger svar på frågan mot vad ett skydd
behövs. Bestämmelsen anger bl.a. att säkerhetsskyddet ska förebygga spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets
säkerhet samt terroristbrott, även om brotten inte hotar rikets
säkerhet.
Begreppet rikets säkerhet, som säkerhetsskyddslagstiftningen
primärt är uppbyggd kring, har kommit att bli starkt förknippat
med försvarsrelaterade förhållanden och skydd mot ett obehörigt
3
4

4 § 1 säkerhetsskyddsförordningen.
1–4 §§ säkerhetsskyddslagen.
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röjande av för nationen känsliga uppgifter. Rikets säkerhet kan
därför i flera avseenden tolkas alltför snävt. Det kan bl.a. bidra till
att säkerhetsskyddet inte alltid uppfattas som en angelägenhet för
civila verksamheter i enskild regi som är av stor vikt i ett fungerande samhälle. Vidare medför säkerhetsskyddslagens bestämmelser om skydd mot terrorism oklarheter. Det gäller bl.a. vilka förhållanden som formuleringarna ”verksamheter som särskilt behöver
skyddas mot terrorism” och ”även om brotten inte hotar rikets
säkerhet” i 1 och 3 §§ säkerhetsskyddslagen tar sikte på. I fråga om
terrorism ser vi behov av en tydligare åtskillnad mellan vad lagen
ska skydda och mot vad det skyddsvärda ska skyddas. Terroristbrott bör därför vara ett av de antagonistiska hot som lagen ska
skydda mot och inte ha någon särställning i det avseendet. Våra
direktiv utgår, vid beskrivningen av vad som bör omfattas av
bestämmelser om säkerhetsskydd i en reformerad säkerhetsskyddslag, från den nuvarande terminologin och systematiken (se
t.ex. direktiven s. 5). Av de skäl som redovisats ser vi emellertid
behov av att förutsättningslöst överväga såväl hur lagens syfte bör
beskrivas som hur lagen systematiskt bör vara uppbyggd.
10.2.4

En ny säkerhetsskyddslag

Förslag: Den nuvarande säkerhetsskyddslagen ersätts med en
ny lag. Även den nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag.
I det här kapitlet har vi dels utifrån nuvarande säkerhetsskyddslag
redovisat några utgångspunkter som även en reformerad lagstiftning bör bygga på, dels redogjort för hur vi i stora drag ser på
reformbehovet. Det handlar bl.a. om att tydliggöra och utveckla
säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde. Det gäller dels krav på
säkerhetsskydd som följer av folkrättsliga förpliktelser, dels lagens
tillämplighet avseende t.ex. elförsörjning, elektronisk kommunikation och andra samhällsviktiga verksamheter. De utgångspunkterna för reformbehovet behöver beaktas bl.a. i fråga om beskrivningen av lagens syfte och lagens systematiska uppbyggnad.
Nuvarande systematik bygger på skyddet av uppgifter från ett
snävt konfidentialitetsperspektiv. Med hänsyn till de reformbehov
som redovisats, bör systematiken i stället utgå från ett skydd av
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uppgifter från ett bredare perspektiv samt tydligare inkludera
skydd för andra slag av säkerhetskänslig verksamhet. Terrorismen
blir med en sådan systematik en delmängd av de i huvudsak antagonistiska hot som lagen ska skydda mot.
Vissa delar av den nuvarande säkerhetsskyddslagstiftningen bör
behållas, medan andra delar bör ändras, utvecklas eller förtydligas.
Sammantaget innebär våra förslag en modernisering och i vissa
avseenden förändrad systematik när det gäller säkerhetsskyddslagstiftningen. Det faller sig därför naturligt att lagen ersätts av en
ny lag med tillhörande förordning. Benämningen säkerhetsskyddslag bör kvarstå.
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Lagens syfte

I kapitel 10 har vi redovisat hur vi i stora drag ser på reformbehovet. Några av de utgångspunkter vi i det avseendet redogjort
för har särskild relevans för beskrivningen av säkerhetsskyddslagens syfte. Av väsentlig betydelse är att lagen även i fortsättningen primärt bör ta sikte på verksamheter där ett antagonistiskt
angrepp kan leda till allvarliga konsekvenser för nationen.1 Tillämpningsområdet bör således också i fortsättningen avgränsas till verksamheter som vid en värdering av dess betydelse från ett nationellt
säkerhetsperspektiv når upp till en särskilt hög nivå. Säkerhetsskyddslagen bör därför ta sikte på de för nationen mest skyddsvärda verksamheterna. Det gäller såväl i allmän som enskild verksamhet och med inriktning mot såväl försvarsverksamhet i traditionell bemärkelse som civil verksamhet. Frågan är då hur detta ska
uttryckas i lagtexten.
En grundläggande fråga är om begreppet rikets säkerhet är tillräckligt brett för att även fortsättningsvis användas i en beskrivning
av vilka verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen.
Som nämnts tidigare ser vi behov av en förändring vad gäller det
förhållandet att det skyddsvärda området delvis beskrivs genom en
hänvisning till verksamheter som särskilt behöver skyddas mot
terrorism. Någon ändring i sak är inte avsedd utan det är fråga om
att åstadkomma en mer logisk konstruktion av säkerhetsskyddslagen (se vidare kapitel 12). Detta förhållande behöver beaktas vid
övervägandena om hur det skyddsvärda området ska beskrivas.
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning i avsnitt 11.1. Våra
överväganden och förslag redovisas därefter i avsnitt 11.2–5.

1
Behovet av ett förtydligande i fråga om internationella åtaganden behandlas först i avsnitt
11.3.
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11.1

Rikets säkerhet och förändringar på
andra rättsområden

Förändringar inom rättsområden som säkerhetsskyddslagen
anknyter till
Säkerhetsskyddslagens syfte och tillämpningsområde anknyter till
vissa i sammanhanget relevanta straff- respektive sekretessbestämmelser samt bestämmelser om skyddsobjekt (se avsnitt 3.3.1 och
kap. 4). Den reglering som säkerhetsskyddslagen anknyter till har
setts över och ändrats i flera avseenden sedan säkerhetsskyddslagen
infördes. I det följande tar vi översiktligt upp hur utvecklingen på
dessa rättsområden kan ha betydelse för frågan om hur det för
nationen, från ett säkerhetsskyddsperspektiv, skyddsvärda området
ska beskrivas. För en närmare redovisning av de lagstiftningsärenden och lagbestämmelser som nämns i detta sammanhang hänvisas till kapitel 4.
Offentlighets- och sekretesslagen – bestämmelser som kan överlappa
försvarssekretessen
I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, är det främst
den s.k. försvarssekretessen i 15 kap. 2 § som avser förhållanden av
betydelse för rikets säkerhet. Det är viktigt att notera att försvarssekretessen inte är begränsad till militära förhållanden. Det finns
även andra bestämmelser om sekretess där det primära skyddsintresset är ett annat men som samtidigt kan avse uppgifter som i
vissa fall är av betydelse för rikets säkerhet. De materiella
ändringarna av sekretesslagstiftningen som här är av betydelse har
medfört att det i dag finns fler och mer detaljerade sekretessbestämmelser som kan ge ytterligare vägledning i fråga om förhållanden som, också utanför försvarssektorn, kan vara relevanta att
skydda med hänsyn till rikets säkerhet. Sekretessbestämmelser i 18
kap. i fråga om t.ex. säkerhets- och bevakningsåtgärder, chiffer och
kod och risk- och sårbarhetsanalyser kan således samtidigt träffa
uppgifter som rör rikets säkerhet.
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Skyddslagen – ett vidgat fokus i fråga om civil verksamhet
Skyddslagen (2010:305) innebär i förhållande till den tidigare lagen
på området ett vidgat fokus i fråga om fredstida viktiga samhällsfunktioner. Ett avgörande skäl för denna inriktning är enligt förarbetena2 att samhället generellt sett har blivit väsentligt mera sårbart än tidigare. Det framhålls därvid att det är en sårbarhet som
inte behöver hänga samman med militära eller direkta säkerhetspolitiska förhållanden men som ändå utsätter samhället för risker
och påfrestningar på grundläggande samhällsfunktioner.
Möjliga nya skyddsobjekt är bl.a. byggnader, andra anläggningar
och områden som används eller är avsedda för verksamhet som
innefattar upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, verksamhet inom kriminalvården eller Sveriges försörjning med sedlar
och mynt.
En fortsatt utgångspunkt i begreppet rikets säkerhet för straffbestämmelserna i 19 kap. brottsbalken
Lagstiftningen i 19 kap. brottsbalken som syftar till att skydda riket
mot främmande makts underrättelseverksamhet har nyligen setts
över och ändrats.3 På samma sätt som i våra direktiv grundades
reformbehovet i stor utsträckning på de förändringar som den allmänna samhällsutvecklingen inneburit t.ex. genom den tekniska
utvecklingen och en intensifierad globalisering. En central fråga var
hur straffbestämmelserna har stått sig i ljuset av samhällsutvecklingen. Av särskilt intresse är därför övervägandena i fråga om en
fortsatt utgångspunkt i begreppet rikets säkerhet för straffbestämmelserna i 19 kap. brottsbalken.
I den proposition som låg till grund för ändringarna i 19 kap.
brottsbalken konstateras4 att, även om begreppet saknar en legaldefinition, det har en relativt intakt och entydig betydelsekärna.
Den anges kunna sammanfattas som skyddet för Sveriges
oberoende – i betydelsen självständighet och suveränitet – och
2

Prop. 2009/10:87 Skydd för samhällsviktig verksamhet, s. 25 f.
Till följd av antagandet av Prop. 2013/14:51 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet, har ändringar gjorts i 19 kap. brottsbalken. Lagändringarna som trädde i
kraft 2014-07-01 redovisas i avsnitt 4.1.1.
4
Prop. 2013/14:51 s. 20.
3
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bestånd och innefattar en rätt till okränkta landsgränser, ett
bevarande av det svenska självstyret och det demokratiska statsskicket samt av nationens grundläggande funktionalitet. Det framhålls därvid att rikets säkerhet således inte enbart tar sikte på skyddet av det fysiska territoriet. Det avser också hävdandet av Sveriges
suveränitet, vilket innebär att Sverige ska kunna bruka sin exklusiva
frihet under det folkrättsliga regelverket för att självständigt utöva
statens funktioner, vad avser såväl statens inre som yttre förbindelser. Vidare anförs att, trots att det finns en etablerad definition av
begreppet, det är förknippat med viss osäkerhet och att det hänger
åtminstone delvis samman med att de förhållanden som är av betydelse för rikets säkerhet kan förändras över tiden, bl.a. i takt med
samhällsutvecklingen. Regeringen utvecklar det resonemanget på
följande sätt.
Tidigare var begreppet starkt förknippat med Försvarsmaktens verksamhet, eftersom det främsta hotet mot rikets säkerhet ansågs vara ett
militärt angrepp. I dag är samhället och hotbilden mer komplex och
föränderlig, vilket i sin tur har fört med sig att uppgifter hänförliga till
förhållanden inom andra samhällssektorer kan vara av betydelse för
rikets säkerhet. Vidare har den ökade internationaliseringen, och framför allt ett ökat internationellt samarbete inom det försvars- och
säkerhetspolitiska området, inneburit att Sverige är mer beroende av
sina relationer till andra länder för att i vissa lägen kunna upprätthålla
skyddet för rikets säkerhet.
Ibland hänvisas till ett lands yttre respektive inre säkerhet. I allmänhet avses då med den yttre säkerheten landets oberoende i förhållande till andra länder och med den inre säkerheten den inre sammanhållningen, samhällsordningen samt vitala politiska och ekonomiska
funktioner. Utvecklingen har inneburit att det i vart fall i nu aktuellt
sammanhang är svårare och mindre relevant att göra en sådan uppdelning. Som framgått omfattar begreppet rikets säkerhet förhållanden
som kan hänföras både till den yttre och till den inre säkerheten.

I det betänkande som låg till grund för propositionen resoneras
utförligare kring de konsekvenser som samhällsutvecklingen medfört i fråga om vad som behöver skyddas av hänsyn till rikets säkerhet.5 Det konstateras därvid att vi i dag är mer beroende av olika
samhällsfunktioner för att upprätthålla en fungerande vardag och
att samhällsutvecklingen har inneburit ett ökat antal kontaktytor
och att antalet kommunikationssätt har ökat kraftigt liksom till5

Betänkandet Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet (SOU 2012:95), s. 165 f.
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gången till information och takten i vilken den produceras och
konsumeras. Att utvecklingen har fört med sig att uppgifter som
rör andra förhållanden än enbart vårt militära försvar i traditionell
bemärkelse är skyddsvärda exemplifieras med förhållanden som är
hänförliga till Sveriges beroende av och samarbete med andra länder
liksom förhållanden som rör grundläggande samhällsfunktioner
som kommunikationsnät och annan infrastruktur.
I fråga om tillämpningen av spioneribestämmelsen framhålls i
betänkandet att tillgängliga rättsfall och övrig utredning inte ger
uttryck för att spioneribestämmelsen tillämpats enbart när det varit
fråga om uppgifter rörande det militära försvaret.6 Det hänvisas i
det sammanhanget till det s.k. Ericsson-målet7 där det var fråga om
bl.a. tillverkningssätt och konstruktion av produkter inom telekommunikationsområdet.
I den nämnda propositionen konstaterade regeringen att
begreppet rikets säkerhet har en tillräckligt klar och tydlig innebörd samt är väl etablerat i praxis. Regeringens slutsats var därför
att begreppet även i framtiden bör tjäna som utgångspunkt för
straffbestämmelserna i 19 kap. brottsbalken. Ur språklig synvinkel
ansåg dock regeringen att uttrycket riket är ålderdomligt och att
det därför skulle bytas ut till Sverige, eller landet, i kapitelrubriken
till 19 kap. och i lagtexten.
En tydligare definition av terrorism
När säkerhetsskyddslagen infördes fanns ingen definition av terrorism i straffrätten. Terrorism brukade beskrivas som våld eller hot
om våld för politiska syften. Begreppet terrorism har därefter fått
en mer distinkt innebörd genom att det särskilda terroristbrottet
infördes till följd av EU:s rambeslut om skydd mot terrorism.8
Begreppet terrorism i säkerhetsskyddslagen är i dag detsamma som
terroristbrott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.9
Straffbestämmelsen består av två delar; dels ett kvalificerande
6

a. bet. s.188f.
Svea hovrätts dom den 20 oktober 2003 i mål B 5221-03.
Prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
EGTL164/2002. s. 3.
9
Se 6 § 3 säkerhetsskyddslagen som hänvisar till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148)
om straff för terroristbrott.
7
8
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rekvisit, dels en brottskatalog som upptar gärningar som ska
bedömas som terroristbrott om det kvalificerande rekvisitet är uppfyllt. Det förutsätts att handlingen objektivt är sådan att den
genom sin art eller sitt sammanhang allvarligt kan skada ett land
eller en internationell organisation. En annan förutsättning är att
handlingen begåtts i syfte att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, eller otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att utföra eller avstå från att utföra en handling, eller allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande
politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i
ett land eller i en internationell organisation. Innebörden av
uttrycket kunna allvarligt skada är inte närmare utvecklad i rambeslutet. I den nämnda propositionen anges att det, bl.a. mot
bakgrund av rambeslutets syfte och de rådsuttalanden som gjorts i
samband med dess antagande, får anses innebära att gärningen ska
kunna utgöra en svår påfrestning på samhället eller på en mellanstatlig organisation. Det anges naturligtvis omfatta gärningar som
allvarligt kan skada de grundläggande strukturerna för ett demokratiskt samhälle som grunderna och formerna för statsskicket eller
rättsordningen. Det framhålls vidare att rekvisitet emellertid inte är
begränsat till gärningar som kan hota de grundläggande strukturerna i en stat eller som är av sådan omfattning att de kan få
landsomfattande konsekvenser. Rekvisitet anges därför också innefatta gärningar som i övrigt kan allvarligt skada ett väsentligt
allmänintresse eller orsaka allvarliga störningar i en stats samhällsfunktioner eller försörjningsmöjligheter. Enligt uttalandena omfattar det viktiga infrastruktursystem som allmänna kommunikationsnät och kommunikationsmedel, el- och vattenförsörjning,
telekommunikationer, hälso- och sjukvård, radio och TV men även
viktiga försörjningsgrenar och industrier samt handelsplatser såsom
börser. Slutligen anges det också inrymma sådana för medborgarna
väsentliga gemensamma intressen som värnandet av det öppna och
säkra samhället.
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En fortsatt utgångspunkt i begreppet
rikets säkerhet

Bedömning: Begreppet rikets säkerhet som tar sikte på förhållanden av grundläggande betydelse för Sverige som möjligheterna att hävda landets oberoende i olika avseenden, är tillräckligt för att sammantaget beskriva de för nationen från ett
säkerhetsskyddsperspektiv primärt skyddsvärda verksamheterna. Utan att någon ändring i sak är avsedd behöver därför
inte det nuvarande tillägget om verksamheter som särskilt
behöver ett skydd mot terrorism föras över till en ny säkerhetsskyddslag.
Förslag: Benämningen rikets säkerhet ska ersättas med
Sveriges säkerhet vilket endast är en språklig ändring.

Är begreppet rikets säkerhet tillräckligt brett också i fråga
om krav på säkerhetsskydd?
Överväganden som gjorts i andra sammanhang i fråga om för nationen särskilt skyddsvärda intressen och verksamheter är av stor
betydelse för hur det skyddsvärda bör beskrivas i en reformerad
säkerhetsskyddslag. Av särskild relevans är regeringens uttalanden
vid översynen av spioneribestämmelsen. Den i det sammanhanget
lämnade beskrivningen av innebörden av rikets säkerhet stämmer
väl in på en allmänt hållen beskrivning av de skyddsintressen och de
olika slag av verksamheter, såväl försvarsinriktade i en mer traditionell bemärkelse som civila, som vi anser är av intresse också från
ett säkerhetsskyddsperspektiv. Vi instämmer i slutsatsen att
begreppets innebörd måste bedömas i ljuset av samhällsutvecklingen vilket medför ett fokus på skydd av grundläggande samhällsfunktioner. En vidgning mot den civila sektorn är också ett framträdande drag i den nu gällande skyddslagen. Också i fråga om
sekretess av hänsyn till rikets säkerhet kan en viss breddning av
tillämpningsområdet skönjas. Att det i andra sammanhang tydliggörs att såväl försvarsinriktade som civila verksamheter kan ha
betydelse för rikets säkerhet bör också påverka hur begreppet uppfattas i en säkerhetsskyddskontext.
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Det bör i sammanhanget betonas att även om civila verksamheter inom olika samhällssektorer har fått en ökad betydelse för
upprätthållandet av grundläggande samhällsfunktioner (och ytterst
rikets säkerhet), så innebär det på intet sätt att den militära verksamhetens betydelse samtidigt skulle ha minskat. Det är snarare så,
vilket vi också tagit upp i kapitel 9, att förändringar och instabilitet
i vår relativt nära omvärld samtidigt medfört att det militära försvaret har fått en förnyad betydelse för rikets säkerhet.
Beskrivningen av säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde
utgår i dag inte enbart från begreppet rikets säkerhet utan också
från skrivningar om verksamheter som särskilt behöver skyddas mot
terrorism. Vår uppfattning är att tillägget om terrorism i beskrivningen av lagens tillämpningsområde medför en otydlighet i förhållande till begreppet rikets säkerhet. I propositionen till säkerhetsskyddslagen finns resonemang om att terroristbrott, oavsett om de
utgör ett hot mot rikets säkerhet eller inte, innebär ett angrepp på
de demokratiska spelreglerna i samhället och att skydd mot
terrorism i vart fall kan anses ligga nära värnet om rikets säkerhet.10
Som vi redogjort för har terrorism i säkerhetsskyddslagen i dag en
mer distinkt betydelse. En fråga som har uppkommit är om det
numera behövs en åtskillnad mellan verksamheter av betydelse för
rikets säkerhet och verksamheter som särskilt behöver skyddas mot
terrorism. Någon närmare analys av hur de intressen som terroristbrottet avser att skydda förhåller sig till begreppet rikets säkerhet
redovisades inte i samband med att lagen om terroristbrott
infördes. Vi ser det inte som meningsfullt att fördjupa oss i den
frågan. Däremot anser vi oss ändå kunna dra slutsatsen att
begreppet rikets säkerhet i princip bör vara tillräckligt för att täcka
in även sådana särskilt skyddsvärda verksamheter som bestämmelserna om säkerhetsskydd till skydd mot terrorism tar sikte på. Det
handlar i stor utsträckning om verksamheter som är skyddsobjekt
enligt skyddslagen vilket redan det i regel innebär en koppling till
rikets säkerhet.
Sammantaget har vi kommit fram till att begreppet rikets säkerhet omfattar sådana övergripande nationella intressen och samhällsvärden som också en reformerad säkerhetsskyddslag bör ta sikte på
att skydda. Genom att ordet rikets bytts ut mot Sveriges i 19 kap.
10

Prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd, s. 25.
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brottsbalken framstår också begreppet som mer tidsenligt. Som vi
tidigare har berört och som utvecklas i avsnitt 12.1 behöver också
en reformerad säkerhetsskyddslag delvis utgå från bestämmelser
om sekretess med hänsyn till rikets säkerhet. Sammantaget talar det
för att rikets säkerhet, efter en språklig justering till Sveriges
säkerhet, också i fortsättningen används vid en beskrivning av vilka
verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Vi har ändå,
vilket vi kommer in på i det följande, vissa betänkligheter med att i
en beskrivning av säkerhetsskyddslagens syfte använda enbart
uttrycket Sveriges säkerhet.
En risk för att tillämpningsområdet tolkas för snävt
Vi har i avsnitt 10.2 beskrivit att en viktig utgångspunkt för
reformbehovet är att utveckla lagen för att bl.a. ge ett tydligare
utrymme för säkerhetsskydd av andra anledningar än skydd mot
obehörigt röjande av uppgifter. Med anledning av den inriktningen
för reformbehovet ser vi vissa problem med att använda uttrycket
Sveriges säkerhet. Det kan förefalla motsägelsefullt eftersom vi
samtidigt har kommit fram till slutsatsen att begreppet Sveriges
säkerhet, med utgångspunkt från bl.a. förarbetena till spioneribestämmelsen, har en tillräcklig bredd. Det problematiska är dock
just att begreppet är centralt i annan lagstiftning där orsaken till
skyddsbehoven kan sägas vara snävare. I fråga om sekretess handlar
det uteslutande om ett skydd mot att uppgifterna röjs. Också
straffbestämmelsen om spioneri tar sikte på skydd av uppgifters
innehåll även om den inte är begränsad till vare sig uppgifter som
omfattas av sekretess eller förhållanden av hemlig natur. Skyddslagen å sin sida har ett relativt begränsat tillämpningsområde som är
inriktat på att begränsa det fysiska tillträdet till vissa anläggningar
etc. Att skydda för samhället centrala it-system utifrån behov av att
säkerställa informationens tillgänglighet och riktighet ligger således
utanför den lagstiftningens tillämpningsområde.
Vi konstaterar således att referensramen genom de grundläggande samhällsvärden som där innefattas i och för sig är tillräckligt bred. Vi ser emellertid samtidigt en risk för att den givna avgränsningen av vilka förhållanden som är skyddsvärda i andra
sammanhang kan ha en negativ inverkan på tillämpningen av
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säkerhetsskyddslagen. Därigenom skulle en användning av samma
begrepp kunna motverka en utveckling av säkerhetsskyddet som
tydligare inkluderar förhållanden som behöver skyddas från ett
vidare perspektiv. Det gäller inte minst it-system där funktioner
med avseende på tillgänglighet eller riktighet, dvs. systemens driftsäkerhet och funktionalitet, är av kritisk betydelse för ett fungerande samhälle.
De betänkligheter vi har inför att också fortsättningsvis behålla
rikets/Sveriges säkerhet som enda referensram för tillämpningsområdet för säkerhetsskyddet beror också på att begreppet även
används just i straffbestämmelser och bestämmelser om sekretess
som innebär andra intresseavvägningar. För lagstiftning av sådant
slag kan hänsynen till motstående allmänna och enskilda intressen,
som bl.a. den enskildes rättssäkerhet och rätten att ta del av allmänna handlingar, medföra en relativt restriktiv tolkning av vilka
förhållanden som faller inom tillämpningsområdet. Vi ser således
en risk att en återhållsam tillämpning i dessa sammanhang spiller
över på en bedömning av vilka verksamheter som behöver ett
säkerhetsskydd. Det riskerar att bidra till att säkerhetsskyddets
tillämpningsområde uppfattas som snävare än avsett.
Vidare har begreppet rikets säkerhet i säkerhetsskyddssammanhang starkt kommit att förknippas med militära förhållanden. Såväl
Säkerhetspolisen som har tillsynsansvar för säkerhetsskydd på det
civila området som flera av de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna,11 bl.a. Affärsverket svenska kraftnät har påtalat svårigheter
med att till alla de verksamheter som har att tillämpa säkerhetsskyddslagen förmedla att rikets säkerhet och säkerhetsskydd inte
tar sikte på bara militära förhållanden. Det är därför av värde att
regeringen i samband med förändringarna i 19 kap. brottsbalken
uttalat stöd för att begreppet måste ses i ljuset av samhällsutvecklingen och betonat att utvecklingen har fört med sig att uppgifter

11
I direktiven används benämningen sektorsansvariga myndigheter som en samlande
benämning för Affärsverket svenska kraftnät, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen
och länsstyrelserna. Som framgår av avsnitt 10.1.5 har vi i stället valt att använda
säkerhetsskyddsstödjande myndigheter som en samlande benämning för dessa myndigheter
såvitt avser deras funktioner för säkerhetsskyddet. Vi föreslår vidare i avsnitt 18.10 och
21.2.4 att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta över de uppgifter
Länsstyrelserna i detta avseende har samt även i vissa avseenden vara säkerhetsskyddsstödjande myndighet för kommuner och landsting.
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som är skyddsvärda med hänsyn till Sveriges säkerhet i dag kan
finnas inom fler områden än tidigare.
En beskrivning som enbart utgår från Sveriges säkerhet
Som framgått ser vi en risk med att uttrycket Sveriges säkerhet i en
säkerhetsskyddskontext framkallar allt för snäva associationer. En
fråga som infinner sig är därför om det är lämpligt att i säkerhetsskyddslagen komplettera eller förtydliga uttrycket på något sätt.
Ett alternativ vi har övervägt är att lägga till någon form av
exemplifiering av vilka slag av skyddsvärda verksamheter som lagen
tar sikte på. En sådan exemplifiering finns t.ex. i straffbestämmelsen om spioneri. Vi har dock kommit till den slutsatsen att det
utifrån säkerhetsskyddsbehov är svårt att utforma en exemplifiering som tydliggör utan att uppfattas som uttömmande och som
också har förutsättningar att stå sig över tid.
Ett annat alternativ är att komplettera begreppet Sveriges säkerhet med ytterligare något uttryck eller att använda sig av någon
form av mer utvecklad beskrivning. Viktigt är dock att en sådan
komplettering eller omskrivning inte öppnar upp för en förskjutning till en lägre nivå. Något annat än de verksamheter som i vår
pyramidskiss i avsnitt 10.1.1 kan sägas höra till den övre delen av
skyddsvärda verksamheter bör inte omfattas av lagens tillämpningsområde. Vi har i fråga om tänkbara kompletterande begrepp
som kan uppfylla sådana krav studerat bl.a. den nederländska och
den norska lagstiftningen på området.12 Ett kompletterande uttryck
skulle kunna vara övriga vitala nationella säkerhetsintressen. Ett förslag på förtydligande omformulering som förts fram är skyddet av
Sveriges vitala nationella säkerhetsintressen. Mot sådana lösningar
kan invändas att ett till Sveriges säkerhet kompletterande uttryck
eller någon form av förtydligande omformulering kan skapa
osäkerhet i fråga om tillämpningsområdet för bl.a. straffbestämmelsen om spioneri där enbart uttrycket Sveriges säkerhet används.
Sådana risker kan dock hanteras. Som framförts tidigare sammanfaller inte skyddsperspektiven.
12

Beträffande lagstiftningen i Nederländerna och Norge se den internationella utblicken i
kapitel 8.
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En annan invändning som det finns större fog för är att en
komplettering för att komma ifrån en snäv tolkning skapar en ny
osäkerhet om vad kompletteringen tar sikte på. Erfarenheter som vi
tagit del av vid vårt studiebesök i Norge visar dessutom att ett
tillägg om vitala säkerhetsintressen inte med säkerhet får den följden
att tillämpningsområdet uppfattas som mindre snävt.
Sammantaget ser vi det inte som en lämplig lösning att försöka
motverka en eventuell alltför snäv tillämpning genom någon form
av komplettering till uttrycket Sveriges säkerhet. Vi har därför i
våra överväganden stannat vid att det för nationen från säkerhetsskyddshänseende skyddsvärda området enbart ska beskrivas som
verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet.
Det ska tilläggas att vi ser det som möjligt att lyfta fram tillämpningsområdets bredd genom lagens utformning i övrigt. De gäller
bl.a. i fråga om beskrivningen av det närmare syftet med de olika
säkerhetsskyddsåtgärderna som tydligare än i dag bör kunna ge
uttryck för att säkerhetsskydd är en angelägenhet för betydligt fler
verksamheter än de myndigheter som hanterar försvarshemligheter
och andra uppgifter som behöver skyddas mot ett röjande. En viktig komponent är därvid en ny uppbyggnad av säkerhetsskyddslagen varigenom skydd av s.k. hemliga uppgifter ersätts av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är ett vidare begrepp och där det
också görs tydligt att säkerhetsskydd också är en angelägenhet för
verksamheter som, även om de inte hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, är av betydelse för Sveriges säkerhet eller
förbindelser med annan stat eller mellanfolklig organisation (i
övrigt säkerhetskänslig verksamhet). Vi återkommer i avsnitt 12.1
till innebörden av begreppet säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och till de två nu nämnda huvudinriktningarna för säkerhetsskyddet. Dessförinnan behandlar vi bl.a. frågan om ett tydligare
lagstöd för säkerhetsskydd avseende uppgifter som Sverige i förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation har åtagit sig
att skydda.
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Säkerhetsskydd till följd av internationella
åtaganden

Förslag: Säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde ska omfatta
även verksamhet som avses i ett för Sverige, i förhållande till annan
stat eller mellanfolklig organisation, förpliktande åtagande om
säkerhetsskydd (internationellt säkerhetsskyddsåtagande).
Lagen ska även i övrigt ge stöd för internationell samverkan
på säkerhetsskyddsområdet.

Internationella säkerhetsskyddsåtaganden
Som vi redogjort för tidigare har sambandet mellan skyddet av
Sveriges säkerhet och skyddet av säkerhetsintressen hänförliga till
andra stater och mellanfolkliga organisationer förstärkts sedan
säkerhetsskyddslagen infördes. Bland annat har medlemskapet i
EU medfört att det blir allt svårare att dra en gräns för vad som
utgör svenska säkerhetsintressen. Det påverkar också synen på vad
som är av betydelse för Sveriges säkerhet.
Ett tydligt stöd för säkerhetsskydd som följer av folkrättsliga
förpliktelser är viktigt vid en beskrivning av säkerhetsskyddslagens
syfte. Sverige har ingått generella säkerhetsskyddsavtal med ett
trettiotal stater. Därutöver finns multilaterala säkerhetsskyddsavtal
dels mellan de nordiska länderna, dels mellan EU:s medlemsstater.13 Säkerhetsskyddsavtal har också ingåtts med flera mellanfolkliga organisationer, bl.a. Nato och ESA. Som vi redogjort för i
kapitel 6 innebär avtalen skyldigheter i fråga om säkerhetsskyddsåtgärder och medför också behov av en tydlig reglering för att
kunna utfärda säkerhetsintyg för personer och leverantörer som
ska delta i verksamhet som omfattas av avtalen. Utöver de gällande
säkerhetsskyddsavtalen innebär också för Sverige bindande EUrättsakter och andra internationella regelverk, inom bl.a. områdena
hamnskydd och luftfartsskydd, åtaganden i fråga om säkerhetsskydd. Även om svenska säkerhetsintressen i praktiken t.ex. inom
ramen för ett försvarsmaterielprojekt eller utvecklingsprojekt inom
rymdområdet ofta kan anses sammanfalla med en annan stats eller
13

Avtalet mellan EU:s medlemsstater har ännu inte trätt i kraft.
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mellanfolklig organisations säkerhetsintressen, är inte enbart en
hänvisning till Sveriges säkerhet tillräcklig. Som vi nämnt tidigare i
avsnitt 10.2.1 bör säkerhetsskyddslagen därför kompletteras för att
tydligare ge stöd för skyddsåtgärder avseende uppgifter som
omfattas av internationella säkerhetsskyddsåtaganden.
Vårt förslag är att lagens tillämpningsområde bör anges inkludera
verksamhet som omfattas av ett för Sverige i förhållande till annan
stat eller mellanfolklig organisation förpliktande åtagande om
säkerhetsskydd (internationellt säkerhetsskyddsåtagande). Genom ett
sådant tillägg ges ett tydligare stöd för säkerhetsskydd avseende
uppgifter som Sverige i förhållande till annan stat eller mellanfolklig
organisation genom någon form av säkerhetsskyddsavtal har åtagit
sig att skydda. Det ger också samtidigt ett tydligare stöd för
säkerhetsskyddsåtgärder som följer av EU-rätten och internationella konventioner inom bl.a. luftfartsskyddet t.ex. i fråga om
säkerhetsprövningsåtgärder avseende personal vid flygplatser och
annan verksamhet av betydelse för luftfartsskyddet.14
Internationell samverkan i övrigt på säkerhetsskyddsområdet
Utöver ett tydligare stöd för säkerhetsskyddsåtgärder som är en
direkt följd av folkrättsliga förpliktelser bör säkerhetsskyddslagen
ge uttryck för behovet av att stödja internationell samverkan i
övrigt på säkerhetsskyddsområdet. Till följd av internationella
projekt där Sverige eller svenska företag avser att delta såväl inom
försvarsmaterielområdet som inom den civila säkerhetssektorn
kommer ett fortsatt behov finnas av att ingå nya eller omförhandlade avtal om säkerhetsskydd med andra länder. Som vi återkommer till i kapitel 20 behöver den uppgiften och styrningen av den
tydliggöras. Vidare bör det av beskrivningen av lagens syfte framgå
att lagen också i övrigt ska ge stöd för internationell säkerhetsskyddssamverkan. En sådan skrivning har också betydelse i andra
avseenden. Det finns behov av att bistå andra länder med utredningsunderlag i säkerhetsprövningsärenden och av att kunna ut14
Jfr 26 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen som möjliggör registerkontroll i
verksamhet som har betydelse för luftfartsskyddet, om det följer av en internationell
överenskommelse som Sverige har tillträtt eller av en bindande EU-rättsakt på området för
luftfartsskydd att säkerhetsprövningen ska omfatta registerkontroll.
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färda säkerhetsintyg för personer och leverantörer. Redan i dag
finns vissa bestämmelser i säkerhetsskyddsförordningen och
säkerhetsskyddslagen om registerkontroll och ingående av
säkerhetsskyddsavtal som är avsedda att kunna användas i
samarbetet med andra länder och mellanfolkliga organisationer.
Avsikten med bestämmelserna är att ge underlag för säkerhetsintyg
som kan underlätta för enskilda och företag att delta i säkerhetskänslig verksamhet i ett annat land eller i en mellanfolklig
organisation. Den regleringen behöver som nämnts utvecklas, inte
minst för att bättre stämma överens med Sveriges internationella
säkerhetsskyddsåtaganden. De förslag vi lämnar i kapitel 20 innebär
dock, i linje med de behov som förutsågs redan när säkerhetsskyddslagen infördes ett utrymme för att utfärda säkerhetsintyg
också i vissa situationer där den verksamhet som intyget behövs för
varken direkt berör Sveriges säkerhet eller en verksamhet som ska
skyddas enligt ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande. Också
behovet av ett mer utvecklat regelverk om sådana underlag och
intyg föranleder därför ett tillägg om att lagen även i övrigt ska ge
stöd för internationell samverkan på säkerhetsskyddsområdet.

11.4

Säkerhetskänslig verksamhet
– en samlande benämning

Förslag: Säkerhetskänslig verksamhet förs in i säkerhetsskyddslagen som en samlande benämning för
1. verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet, samt
2. verksamhet som omfattas av ett för Sverige, i förhållande till
annan stat eller mellanfolklig organisation, förpliktande åtagande om säkerhetsskydd (dvs. ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande).
Som en allmän utgångspunkt har vi kommit fram till att också en
reformerad säkerhetsskyddslag bör utgå från skydd av viss verksamhet. I fråga om de nationella säkerhetsintressen som säkerhetsskyddslagen tar sikte på har vi föreslagit att tillämpningsområdet
ska beskrivas som verksamhet som är av betydelse för Sveriges
säkerhet. Vidare har vi föreslagit att tillämpningsområdet ska

275

666

Lagens syfte

SOU 2015:25

utsträckas till verksamhet som omfattas av internationella säkerhetsskyddsåtaganden.
Lagens skyddsintressen kan lämpligen samlat framgå av en inledande bestämmelse om lagens syfte. För att förenkla regleringen i
efterföljande lagbestämmelser och i till lagen anslutande förordning
ser vi fördelar med att sammanfatta de skyddsintressen som lagen
tar sikte på i ett gemensamt begrepp.
I dag används i säkerhetsskyddsförordningen begreppet
säkerhetskänslig verksamhet. Det definieras i 4 § 3 säkerhetsskyddsförordningen som verksamhet av betydelse för rikets säkerhet. Termen används mycket sparsamt i säkerhetsskyddsförordningen och
verkar inte heller ha kommit att användas vid tillämpningen av
säkerhetsskyddslagstiftningen.15 Mot den bakgrunden anser vi att
uttrycket bör kunna ges en vidare innebörd och innefatta lagens
skyddsintressen i sin helhet. Med säkerhetskänslig verksamhet ska
således avses verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet samt
verksamhet som ska skyddas med hänsyn till internationella
säkerhetsskyddsåtaganden.

11.5

Mot vad ska lagen skydda?

Förslag: Också av en reformerad säkerhetsskyddslag ska det
framgå att åtgärder enligt lagen ska skydda mot bl.a. spioneri,
sabotage och terroristbrott.
Det skydd som tar sikte på att uppgifter som är säkerhetskänsliga på annat sätt obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga
eller förstörs ska även i fortsättningen komma till uttryck i
bestämmelsen om vad säkerhetsskyddslagen på ett övergripande
plan ska skydda mot. Det skyddet ska omfatta också uppgifter
som ska skyddas enligt internationella säkerhetsskyddsåtaganden.

15
Uttrycket används endast i 29 § säkerhetsskyddsförordningen som innehåller bestämmelser om utlämnade av uppgifter som tillförts polisregister efter det att registerkontroll har
gjorts.
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Frågan Mot vad behövs ett skydd? har vi redan berört i avsnitt
10.2.3. Vi konstaterade där att även en reformerad säkerhetsskyddslag bör vara inriktad mot att genom förebyggande åtgärder
skydda verksamheter som är särskilt skyddsvärda för nationen mot
antagonistiska hot som spioneri, sabotage och terroristbrott. Vi har
ställt oss frågan vilken funktion en bestämmelse som den som i dag
finns i 6 § säkerhetsskyddslagen och som övergripande anger vad
säkerhetsskyddet ska förebygga egentligen fyller. Av den internationella utblicken framgår att de hot som säkerhetsskyddet
ytterst tar sikte på sällan har någon framträdande plats i de studerade regelverken. Inriktningen mot antagonistiska hot framgår i
stället av den närmare beskrivningen av de olika säkerhetsskyddsåtgärderna.
Ett alternativ till nuvarande hänvisning till vissa brott kunde
vara att tydligt ange vad de olika säkerhetsskyddsåtgärderna ska
syfta till. En hänvisning av det slag som finns i dag är i och för sig
inte nödvändig. Samtidigt finns det behov av att i förhållande till
närliggande reglering med ett mer vidsträckt skyddsperspektiv,
t.ex. om samhällsskydd, tydliggöra säkerhetsskyddslagens inriktning på skydd mot antagonistiska hot. Vi anser därför att en
bestämmelse som på en övergripande nivå anger vad lagen ska
skydda mot ändå fyller en funktion.
Säkerhetsskyddet kan beroende på verksamhetens art och omständigheterna i övrigt behöva riktas mot hot avseende brott av
skilda slag. I avsnitt 4.1 finns en redogörelse för brott som skyddet
kan behöva ta sikte på att förebygga. Liksom i dag ska det i
säkerhetsskyddslagen finnas en exemplifiering av för säkerhetsskyddet centrala brott. Terroristbrott, som i dag nämns särskilt
(6 § 3 säkerhetsskyddslagen), bör i stället läggas till i den generella
exemplifieringen av brott som lagen syftar till att förebygga.
I direktiven framhålls behovet av ett tydligare stöd för att
genom säkerhetsskyddsåtgärder skydda t.ex. samhällsviktig verksamhet vars funktionalitet är av betydelse för Sveriges säkerhet mot
andra brottsliga angrepp, även om angreppet i det konkreta fallet
inte anses kunna hota Sveriges säkerhet. Några exempel lämnas inte
i direktiven men det skulle kunna vara fråga om ett skydd mot bl.a.
förmögenhetsbrott vars primära syfte inte är att skada samhällsviktiga intressen men som ändå får den följden. Vad som är viktigt att
förebygga är således brott som, oavsett motiv, kan innebära allvar-
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liga konsekvenser för Sveriges säkerhet. En stöld av datorer i ett
luftövervakningssystem kan på ett sådant sätt medföra begränsningar i skyddet av Sveriges territorium trots att detta inte var avsikten med stölden. Också dataintrång, olaga intrång och skadegörelse är tänkbara brott som utan att det är avsikten med brottet kan
innebära indirekta följder som hotar Sveriges säkerhet. Frågan är
om det av lagen uttryckligen bör framgå att säkerhetsskyddet ska
avse även brott som kan få sådana indirekta följder. Att det i
säkerhetsskyddslagen anges att lagens syfte är att skydda mot vissa
i förhållande till Sveriges säkerhet allvarliga brott bör innefatta
också ett skydd mot brott som ger konsekvenser för Sveriges
säkerhet. Vi anser att det inte behövs något förtydligande i författningstexten.
I 6 § 2 säkerhetsskyddslagen anges att med säkerhetsskydd avses
också skydd i andra fall (än det skydd mot brott som beskrivs i
paragrafens första punkt) av uppgifter som omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen och som rör rikets säkerhet.16 Av förarbetena framgår att skyddet ska motverka allt röjande,
ändrande och förstörande av sekretessbelagda uppgifter som rör
rikets säkerhet, oavsett om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet.17
Ytterst handlar det även i detta avseende i huvudsak om att i
förlängningen förebygga brott som t.ex. oaktsamt förfarande med
hemliga uppgifter kan leda till. Det bör inflikas att digitaliseringen
av information medfört att det i dag också handlar om ett skydd
mot att uppgifterna görs otillgängliga. Det kan ifrågasättas om det i
detta sammanhang särskilt behöver anges att bl.a. röjande av
uppgifter i övrigt ska förebyggas. Det skulle kunna vara tillräckligt
att detta förhållande i stället framgår av efterföljande bestämmelser
om vad de olika säkerhetsskyddsåtgärderna särskilt syftar till. Vi
har emellertid kommit fram till att ett sådant förtydligande ändå
bör finnas kvar. Om skrivningen i fråga tas bort, skulle det kunna
uppfattas som att ett sådant skydd inte längre behövs. Dessutom
skulle antagonistiska hot som inte utgör brott, t.ex. avlyssning av
trådlös kommunikation, inte omfattas av lagen. Även med hänsyn
till förpliktelser som följer av internationella säkerhetsskydds16
17

S.k. hemliga uppgifter enligt definition i 3 § säkerhetsskyddsförordningen.
Prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd, s. 26 f., se särskilt Lagrådets yttrande s. 129.
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åtaganden kan det finnas skäl att vara tydlig i fråga om
säkerhetsskyddets omfattning. En bestämmelse som motsvarar den
som i dag finns i 6 § 2 säkerhetsskyddslagen bör därför finnas även
i en reformerad säkerhetsskyddslag. Som utvecklas i det följande
kapitlet bör den dock inte avse hemliga uppgifter utan säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för att även innefatta uppgifter som
ska skyddas enligt internationella säkerhetsskyddsåtaganden.
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12

Säkerhetskänslig verksamhet –
två huvudsakliga inriktningar

I det här kapitlet behandlas frågor om den övergripande inriktningen för åtgärder som ska vidtas med stöd av säkerhetsskyddslagen. I dag är säkerhetsskyddslagen i hög grad uppbyggd
kring behovet av att från ett konfidentialitetsperspektiv skydda
uppgifter av betydelse för rikets säkerhet. Som beskrivits tidigare
har den ökade internationaliseringen och samhällsutvecklingen i
övrigt medfört att en sådan inriktning kommit att bli för snäv. En
viktig utgångspunkt är att en reformerad säkerhetsskyddslag
behöver ge ett större utrymme för och vara tydligare vad gäller
skydd av uppgifter och andra förhållanden som av annan anledning
än konfidentialitetsbehov är av betydelse för Sveriges säkerhet.
Vidare behöver lagens uppbyggnad anpassas till att skyddet inte
enbart handlar om Sveriges säkerhet utan också ett behov av att
uppfylla förpliktelser som kommer till uttryck i internationella
säkerhetsskyddsåtaganden (se avsnitt 11.3). I det följande avsnittet
redogör vi för hur syftet och tillämpningsområdet för de olika
säkerhetsskyddsåtgärderna kan utvecklas genom en ny systematik
som utgår från de skyddsbehov som finns i
 verksamheter som innebär hantering av
klassificerade uppgifter, och

säkerhetsskydds-

 verksamheter som av annan anledning är säkerhetskänslig (i
övrigt säkerhetskänslig verksamhet).
Den första kategorin, som innebär en utvidgning i förhållande till
vad som i dag benämns hemliga uppgifter, behandlas vidare i avsnitt
12.2.
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Den senare kategorin, som systematiskt ersätter men samtidigt
bl.a. inkluderar vad som i dag skyddas inom ramen för skydd mot
terrorism, behandlas vidare i avsnitt 12.3.
Dessförinnan utvecklar vi i det följande avsnittet varför en ny
systematik behövs och varför beskrivningen av de åtgärder som
vidtas med stöd av säkerhetsskyddslagen behöver ha en delvis förändrad ansats.

12.1

En ny systematik

Nuvarande systematik
Säkerhetsskyddet är i dag i hög grad inriktat mot ett skydd för
hemliga uppgifter. Med hemliga uppgifter avses i säkerhetsskyddslagstiftningen uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, och som rör rikets
säkerhet (4 § 1 säkerhetsskyddsförordningen). Inriktningen mot
att skydda hemliga uppgifter är tydlig. Centralt för säkerhetsskyddet är placering av anställningar i säkerhetsklass som, i olika grad,
förutsätter att den anställde ska hantera hemliga uppgifter (17 §
säkerhetsskyddslagen). Placering i säkerhetsklass är i sin tur i stor
utsträckning avgörande för möjligheterna till registerkontroll i
samband med säkerhetsprövning (13 § säkerhetsskyddslagen).
Också bestämmelserna om informationssäkerhet är inriktade på att
skydda hemliga uppgifter (7 § 1 säkerhetsskyddslagen).
Bestämmelserna om säkerhetsskydd med inriktning mot skydd
av hemliga uppgifter kompletteras i dag genom bestämmelser om
säkerhetsskydd för verksamheter som särskilt behöver skyddas mot
terrorism. Tillämpningsområdet i fråga om sådant säkerhetsskydd
avgränsas, i vart fall i fråga om möjligheter till registerkontroll, i
hög grad till verksamhet som bedrivs vid skyddsobjekt enligt
skyddslagen (2010:305).
En för snäv avgränsning
Säkerhetsskyddslagen behöver utvecklas för att det faktiska
tillämpningsområdet ska bli tydligare och mer ändamålsenligt. I
fråga om skyddet av uppgifter från konfidentialitetssynpunkt har vi
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i avsnitt 10.2.1 pekat på behovet av en breddning och ett tydliggörande i förhållande till begreppet hemliga uppgifter. Det handlar
om tydligare stöd för säkerhetsskyddsåtgärder dels i fråga om uppgifter som ska skyddas enligt säkerhetsskyddsavtal och andra internationella säkerhetsskyddsåtaganden, dels när för nationen känsliga
uppgifter hanteras i enskild verksamhet (dvs. verksamheter där
bestämmelser om sekretess inte gäller). Utöver de nämnda behoven
i fråga om skydd av ”konfidentialitetskänsliga” uppgifter handlar
reformbehovet om att den övriga delen av säkerhetsskyddet, dvs.
det som i dag hänförs till skydd mot terrorism, behöver få ett mer
ändamålsenligt avgränsat tillämpningsområde. Det finns bl.a. behov
av att tydligare inkludera informationstillgångar och elektroniska
kommunikationssystem som utifrån höga krav på riktighet och
tillgänglighet är av kritisk betydelse för ett fungerande samhälle.
Ett motsvarande behov finns i fråga om vissa anläggningar eller
objekt inom bl.a. kärnkraftsindustrins område som kan utnyttjas
för att åstadkomma för nationen allvarliga skadeverkningar. I dessa
avseenden är en avgränsning som anknyter till skyddsobjekt enligt
skyddslagen inte ändamålsenlig. En grundläggande förutsättning
för att något ska kunna vara ett skyddsobjekt är nämligen att det
finns behov av ett fysiskt skydd dvs. bevakningsåtgärder eller
perimeterskydd av t.ex. en anläggning eller ett område. Det medför
bl.a. att it-system, där ett s.k. logiskt skydd är påkallat, inte har
ansetts vara lämpliga som skyddsobjekt.1 Att avgränsningen i fråga
om säkerhetsprövning utgörs av verksamhet vid skyddsobjektet
medför vidare tveksamhet i fråga om vad som gäller för personal
som tjänstgör i till skyddsobjektet anslutande verksamhet eller
personal som inte rent fysiskt utför sitt arbete vid skyddsobjektet
som bl.a. är fallet vid fjärrstyrning av driftsystem. En annan aspekt i
fråga om avgränsningen till skyddsobjekt är att tillämpningen av
säkerhetsskyddslagen blir avhängig att lagstiftningen om skyddsobjekt fungerar som avsett. Som vi redogjort för i avsnitt 4.3 ger
den reformerade skyddslagen stöd för att i större utsträckning
skydda samhällsviktiga verksamheter inom den civila sektorn.
Skyddsobjekt kan avse såväl offentlig som privat verksamhet. En
ansökan från den som driver verksamheten är i princip en
1
Se vidare avsnitt 4.3 angående överväganden i förarbeten till skyddslagen i fråga om
lämpligheten av att utvidga skyddslagen till att kunna omfatta skydd av it-system.
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förutsättning för att något ska utgöra skyddsobjekt. Detta medför
t.ex. krav på bevakningsåtgärder. Det har bl.a. från Affärsverket
svenska kraftnät påtalats att det verkar finnas en tendens att
skyddsobjekten inom elförsörjningen blir allt färre och att
kostnads- och effektivitetskrav medför att behovet av skyddsåtgärder får stå tillbaka. Den i dag ensidiga inriktningen på verksamhet vid skyddsobjekt behöver mot bakgrund av vad som anförts
därför omprövas.
Som vi tidigare har redovisat bör inte heller denna del av
säkerhetsskyddet definieras genom hot om terrorism. Skyddet bör
i stället vara anpassat till att kunna skydda mot olika slag av antagonistiska hot. En utgångspunkt för vårt förslag till reformerad
säkerhetsskyddslag är därför att bestämmelser som ensidigt tar
sikte på att skydda mot terrorism inte bör föras över till den nya
lagen (se avsnitt 10.2.3). Säkerhetsskyddslagen bör även i fortsättningen gälla i fråga om t.ex. tillträde till säkerhetsområden för
flygplatspersonal och för personal vid skyddsobjekt inom
elförsörjningen. Den verksamhet som i dag omfattas av krav på
säkerhetsskydd genom säkerhetsskyddslagens bestämmelser om
verksamheter som behöver ett skydd mot terrorism behöver därför
definieras på annat sätt.
Behövs över huvud taget en koppling till bestämmelser om sekretess?
Säkerhetsskyddslagens koppling till bestämmelser om sekretess
framhålls bl.a. i våra direktiv som en starkt bidragande orsak till att
lagstiftningen i dag inte upplevs som ändamålsenlig. En fråga som
vi därför inledningsvis ser behov av att beröra är om det är möjligt
och lämpligt att helt frångå säkerhetsskyddslagens nuvarande
koppling till bestämmelser om sekretess i offentlighets- och
sekretesslagen.
Kopplingen som den ser ut i dag har onekligen brister eftersom
den medför att tillämpningsområdet tenderar att bli för snävt i flera
avseenden. Å andra sidan innebär hänvisningen till bestämmelser
om sekretess som rör rikets säkerhet att en avsevärd delmängd av
vad som är mest skyddsvärt för nationen ändå kan avgränsas förhållandevis enkelt och tydligt. I fråga om myndigheter som i stor
omfattning hanterar sådana uppgifter har det inte heller kommit
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fram några egentliga problem med att, utifrån relevanta bestämmelser om sekretess, identifiera uppgifter som behöver ett säkerhetsskydd. Såvitt vi känner till fungerar konstruktionen med hänvisningen till offentlighets- och sekretesslagen förhållandevis bra även
för verksamhet inom ramen för säkerhetsskyddad upphandling.
Generellt sett finns det dock i dag brister vad gäller möjligheten att
ställa krav på säkerhetsskydd i enskilda verksamheter. Vi återkommer till den frågan i det följande.
Om hänvisningen till offentlighets- och sekretesslagen skulle tas
bort, uppstår behov av att på ett annat sätt identifiera uppgifter
som behöver omfattas av krav på säkerhetsskydd. Det är svårt att se
några egentliga alternativ till den identifiering av känsliga uppgifter
som behövs. Jämförelsen med andra länder visar att identifiering
och klassificering av känsliga informationstillgångar ofta görs
enbart från ett konfidentialitetsperspektiv, dvs. behovet av
säkerhetsskydd avgörs utifrån någon form av bedömning av vilka
konsekvenser ett röjande av uppgiften skulle få. Sådana bedömningar utgör också i regel grund för vilken nivå som behövs avseende säkerhetsskyddet för uppgiften i fråga. Placering av anställningar i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen avgörs på ett
liknande sätt.2
Intrycken från utredningens internationella utblick är vidare att
identifieringen av vad som är skyddsvärt i regel görs på en
verksamhetsnivå också i de studerade länderna. I Tjeckien har man
dock genomfört en identifiering och klassificering av känsliga
uppgifter på nationell nivå. Vilka slag av uppgifter som avses och
deras klassificering framgår av en förordning.3 Vi ser inga fördelar
med en sådan lösning. En sådan nationell identifiering och
klassificering, även om den skulle modifieras och bl.a. innefatta en
återkommande uppdatering, riskerar att ha en cementerande verkan
på vad som ska anses vara särskilt skyddsvärt. Säkerhetspolisen
menar också att det varken är möjligt eller önskvärt att utforma en
uttömmande lista över vad som identifierats som skyddsvärt för
nationen. Det är också vår uppfattning att identifieringen för att
vara meningsfull och ändamålsenlig framför allt måste göras på en
2
Enligt gällande reglering bestäms placeringen i säkerhetsklass dock genom en kombination
av nivån på uppgifternas skyddsvärde och omfattningen av uppgifter på en viss nivå.
3
Se avsnitt 8.2.2.
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verksamhetsnivå och också kontinuerligt behöver omprövas och
uppdateras. Den säkerhetsskyddsanalys som myndigheter och
andra som säkerhetsskyddslagen gäller för ska utföra är en viktig
komponent för att säkerhetsskyddet därigenom ska träffa rätt och
få en väl avvägd omfattning (se vidare avsnitt 13.2).
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att kopplingen till
bestämmelser om sekretess fyller en viktig funktion för att i vart
fall delvis kunna identifiera vad som behöver skyddas enligt
säkerhetsskyddslagstiftningen och därför bör vara ett centralt
inslag också i en reformerad säkerhetsskyddslag (se vidare avsnitt
12.2).
Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt
säkerhetskänslig verksamhet
Med utgångspunkt i vad som redovisats ovan har vi kommit fram
till att säkerhetsskyddet bör utgå från två huvudsakliga funktioner
eller delområden – dels skydd av uppgifter där behovet av skydd
framför allt hänger samman med uppgifternas konfidentialitet, dels
verksamhet som av andra anledningar behöver omges med ett
säkerhetsskydd. Den första kategorin har vi identifierat som verksamhet som innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Begreppet säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter innebär en
breddning i förhållande till det nuvarande begreppet hemliga uppgifter på så sätt att såväl uppgifter i enskild verksamhet som uppgifter som ska skyddas enligt internationella säkerhetsskyddsåtaganden tydligare omfattas. Vad begreppet säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter tar sikte på utvecklas i avsnitt 12.2.
Den andra funktionen eller delområdet för säkerhetsskyddet
kan sägas ta sikte på bl.a. verksamheter vid skyddsobjekt där det
behövs ett förstärkt skydd avseende det fysiska tillträdet eller verksamheter där det finns ett nationellt behov av ett förstärkt skydd
för informationstillgångar (it-system m.m.) utifrån informationssäkerhetskraven tillgänglighet och riktighet. Delområdet, som vi
identifierat som i övrigt säkerhetskänslig verksamhet, motsvarar
delvis vad som i dag skyddas inom ramen för skydd mot terrorism.
Vad som därutöver bör kunna hänföras till sådan verksamhet utvecklas i avsnitt 12.3.
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Självfallet kan en verksamhet omfattas av båda de beskrivna
kriterierna. I dag är det av viss betydelse om verksamheten endast
omfattas av säkerhetsskyddslagen på grund av bestämmelserna om
skydd mot terrorism. Det beror på att den grunden inte innebär
placering av anställningar i säkerhetsklass. Överlag ger säkerhetsskyddslagstiftningen i dag intryck av att den del av säkerhetsskyddet som inte handlar om hemliga uppgifter närmast ses som ett
kompletterande skydd. En sådan ordning bör inte behållas. Som
framgår av våra förslag i avsnitt 16.1, 17.1 och 18.1 föreslås syftet
med de olika åtgärdsområdena (informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet) beskrivas med utgångspunkt från såväl
de skyddsbehov som finns när en verksamhet hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som de skyddsbehov som finns i
verksamheter som av annan anledning är säkerhetskänsliga. Några
skillnader i fråga om åtgärder och förfarandet för de två inriktningarna anser vi inte vara motiverade. Det innebär, vilket vi utvecklar i avsnitt 18.6, ett vidare tillämpningsområde för placering i
säkerhetsklass. Enligt vårt förslag ska en säkerhetsprövning normalt föregås av ett beslut om att anställningen eller deltagandet i
verksamheten ska placeras i säkerhetsklass. Den registerkontroll
som i dag görs inom ramen för skydd mot terrorism kommer således enligt vårt förslag att inordnas i det system som gäller för
säkerhetsprövning vid placering i säkerhetsklass.
I stället för den systematik som finns i dag, där säkerhetsskyddet utgår från skydd av hemliga uppgifter och kompletteras av ett
skydd mot terrorism, bör säkerhetsskyddet således utgå från ett
mer övergripande behov av att skydda säkerhetskänslig verksamhet. Därigenom kan säkerhetsskyddslagen ges en vidare ram och ett
större mått av flexibilitet.
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Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Förslag: Säkerhetsskyddet ska delvis inriktas mot verksamhet
som innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Det ska innefatta skydd av uppgifter som är av betydelse för
Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande, och som till sin natur är sådana uppgifter som avses i bestämmelser om sekretess.

Uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen
I det föregående avsnittet har vi redogjort för behovet av att göra
något åt den i dag inte ändamålsenliga insnävningen av tillämpningsområdet för säkerhetsskyddet som hänger samman med den
nuvarande säkerhetsskyddslagstiftningens hänvisningar till bestämmelser om sekretess som rör rikets säkerhet. Sådana hänvisningar
finns i bl.a. 6 § 2 säkerhetsskyddslagen.
Vad gäller hänvisningen till rikets (eller Sveriges) säkerhet har vi
redan föreslagit att tillämpningsområdet för säkerhetsskyddslagen
uttryckligen ska inkludera också känsliga uppgifter som härrör från
annan stat eller mellanfolklig organisation och som Sverige förbundit sig att omge med ett säkerhetsskydd. Sådana uppgifter ska
därför omfattas av samma krav på säkerhetsskydd som gäller för
uppgifter som mer direkt rör svenska säkerhetsintressen.
Vad gäller hänvisningen till offentlighets- och sekretesslagen
medför den en osäkerhet i fråga om krav på säkerhetsskydd när
uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet (eller som ska
skyddas enligt internationella säkerhetsskyddsåtaganden) förekommer i andra verksamheter än sådana där bestämmer om sekretess gäller. Som vi berört redan i våra allmänna utgångspunkter i
kapitel 10 är det vår uppfattning att en sådan de facto insnävning
mot det allmännas verksamhet knappast kan ha varit tanken. Den
nämnda otydligheten i säkerhetsskyddslagen i kombination med att
säkerhetskänsliga uppgifter i allt högre grad förekommer i enskild
verksamhet medför en allvarlig risk för ett otillräckligt skydd för
förhållanden som kan vara av stor betydelse för den nationella
säkerheten. Risken för ett otillräckligt skydd finns inte minst i

288

679

SOU 2015:25

Säkerhetskänslig verksamhet - två huvudsakliga inriktningar

verksamheter inom t.ex. elförsörjningen där det samtidigt finns
starka motstående drivkrafter i fråga om effektivitet och kostnadsminimering. Mot den bakgrunden föreslår vi att det genom en ändrad formulering tydliggörs att referensen till bestämmelser om
sekretess är relevant för att avgöra det slag av uppgifter det är fråga
om men att den inte innebär något krav på att den verksamhet där
sådana uppgifter hanteras också inkluderas i tillämpningsområdet
för offentlighets- och sekretesslagen. Det bör således vara uppgifternas natur som är bestämmande för krav på säkerhetsskydd.
En i sammanhanget relevant fråga är behovet av ett förstärkt
sekretesskydd också när uppgifter av det slag som det här är fråga
om hanteras i verksamheter som inte omfattas av krav på sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vårt uppdrag handlar primärt om säkerhetsskydd men frågan har ändå ett så nära samband
med säkerhetsskyddet att vi anser att vi bör föreslå en till offentlighets- och sekretesslagen kompletterande bestämmelse om tystnadsplikt. Den frågan behandlas dock först i avsnitt 22.1
Särskilt relevant för vägledning i fråga om vilka uppgifter som
till sin natur medför krav på säkerhetsskydd är den s.k. försvarssekretessen i 15 kap. 2 § OSL. Som vi redogjort för i avsnitt 4.2 bör
vägledning om vilka förhållanden som är av betydelse för Sveriges
säkerhet kunna hämtas också från andra sekretessbestämmelser
som delvis överlappar försvarssekretessen. Känsliga uppgifter som
ska skyddas enligt ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande omfattas i regel av bestämmelser om sekretess i förhållande till annan
stat eller mellanfolklig organisation, den s.k. utrikessekretessen i
15 kap. 1 § OSL. Även andra bestämmelser om sekretess kan vara
tillämpliga på denna typ av uppgifter, t.ex. försvarssekretessen eller
bestämmelsen i 15 kap. 1 a § OSL om sekretess i det internationella
samarbetet.
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter – ett gemensamt begrepp
De uppgifter för vilka krav på säkerhetsskydd ska gälla bör, för att i
övriga underlätta lagens systematik och dess tillämpning, sammanfattas i ett gemensamt begrepp. Närmast till hands är säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som används bl.a. som översättning av
det engelska uttrycket classified information i den officiella över-
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sättningen av avtalet mellan EU:s medlemstater om skydd av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Mot den bakgrunden kom
också begreppet att användas i lagen (2011:1029) om upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet.4 Det är därför logiskt att
samma uttryck används i en ny säkerhetsskyddslag.
Det finns ett nära samband mellan den nämnda upphandlingslagstiftningen och säkerhetsskyddslagen. Upphandlingslagstiftningen på försvars- och säkerhetsområdet förutsätter att det finns
författningsstöd för att uppgifterna är skyddsvärda och att det
finns förfaranden för att skydda uppgifterna. De ändringar som vi
föreslår i fråga om omfattningen av uppgifter som ska skyddas
enligt säkerhetsskyddslagen är därför av betydelse för upphandlingsregelverket. Vi återkommer till den frågan i avsnitt 19.4.

12.3

I övrigt säkerhetskänslig verksamhet

Förslag: Utöver skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska säkerhetsskyddet inriktas mot verksamheter som av
annan anledning behöver ett säkerhetsskydd (i övrigt säkerhetskänslig verksamhet). Det motsvarar delvis vad som i dag skyddas
inom ramen för skydd mot terrorism, dvs. i huvudsak verksamhet vid skyddsobjekt, flygplatser och vissa verksamheter
som ska skyddas enligt folkrättsliga åtaganden om luftfartsskydd, hamnskydd och sjöfartsskydd. Det skyddsvärda området
bör dock inte avgränsas genom regleringen om skyddsobjekt
utan ska även kunna innefatta annat slag av säkerhetskänslig
verksamhet, t.ex. verksamheter som innefattar hantering av itsystem eller av sammanställningar av uppgifter som är av central
betydelse för ett fungerande samhälle eller verksamhet som
behöver skyddas på den grunden att den kan utnyttjas för att
skada nationen, t.ex. vissa verksamheter inom det kärntekniska
området.

4

Se vidare avsnitt 19.4.
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I det föregående avsnittet om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter har vi behandlat frågor som rör skyddet av sådana känsliga
uppgifter som kan identifieras framför allt utifrån behov av att
skydda deras konfidentialitet. Därutöver finns som vi redogjort för
tidigare verksamhet som är säkerhetskänslig, även om den inte
innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Som
nämnts inledningsvis i detta kapitel har vi identifierat det som
verksamhet som i övrigt är säkerhetskänslig.
Till skillnad från verksamhet som innebär hantering av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter finns för annat slag av
säkerhetskänslig verksamhet inte någon given referensram för att
avgöra vad som bör omfattas av krav på säkerhetsskydd. Särskilt i
fråga om registerkontroll till skydd mot terrorism enligt 14 §
säkerhetsskyddslagen har dock bestämmelser om skyddsobjekt i
skyddslagen kommit att fylla en funktion som referensram. Som vi
redogjort för tidigare är dock inte regleringen om skyddsobjekt
utifrån dagens behov och verklighet i alla delar relevant och ändamålsenlig för att (i förening med säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter) avgränsa de verksamheter som är i behov av säkerhetsskydd. Även om det för nationen skyddsvärda området till övervägande del i dag skulle kunna hänföras antingen till hantering av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt vårt förslag i avsnitt
12.2 eller till verksamhet vid skyddsobjekt, finns det verksamheter
av central betydelse för nationen som inte självklart kan inkluderas.
Det kan t.ex. vara fråga om it-system som styr viktiga samhällsfunktioner eller som hanterar sammanställningar av uppgifter där
uppgifternas tillgänglighet eller riktighet är av kritisk betydelse för
ett fungerande samhälle. Folkbokföringen är ett exempel.
Vidare bör också vissa verksamheter som innefattar hantering
med farliga ämnen som kan utnyttjas för att orsaka förödande
skadeverkningar för nationen kunna omfattas. Transporter av kärnavfall och forskningsanläggningar inom kärnindustrin är exempel
på sådana verksamheter. Annan sådan verksamhet är samhällets
hantering av sprängämnen och ammunition som vid obehörig
användning kan medföra stor skada på viktiga samhällsfunktioner.
Även om annan lagstiftning, t.ex. strålskyddslagstiftningen, ställer
krav på de fysiska skyddsåtgärder som behövs kan säkerhetsskyddslagen behöva kunna tillämpas i fråga om kontroll av
anställda och andra som deltar i sådan verksamhet. Vidare före-
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kommer det i internationella konventioner och andra folkrättsliga
åtaganden som Sverige är bundet av, bl.a. inom EU-rätten, krav på
att personal inom t.ex. verksamhet av betydelse för luftfartsskyddet
ska genomgå säkerhetsprövning med registerkontroll. Redan i dag
finns i säkerhetsskyddsförordningen flera bestämmelser om
registerkontroll som kan härledas till folkrättsliga åtaganden i fråga
om luftfarts-, sjöfarts- och hamnskydd. Att hänvisa till verksamhet
vid skyddsobjekt riskerar således att medföra en för snäv avgränsning. För att lagstiftningen också ska kunna stå sig över tid behöver, bl.a. med hänsyn till folkrättsliga förpliktelser, ett visst bedömningsutrymme finnas i fråga om vad som är att anse som i övrigt
säkerhetskänslig verksamhet. Innebörden av det föreslagna centrala
begreppet säkerhetskänslig verksamhet med dess referens till Sveriges säkerhet och internationella säkerhetsskyddsåtaganden ger en
yttre ram för vilka verksamheter som kan komma i fråga.5 Någon
annan ram bör inte anges. Den slutsatsen leder in på de frågor som
vi tar upp i nästa kapitel, nämligen i vilka samhällssektorer
säkerhetskänslig verksamhet typiskt sett kan förekomma och
säkerhetsskyddsanalysens centrala funktion för att identifiera sådan
verksamhet.

5
Med en sådan avgränsning är det tydligt att kraven på säkerhetsskydd inte omfattar t.ex.
gator, torg och idrottsarenor som varken är rimligt eller möjligt att skydda genom säkerhetsskyddsåtgärder.
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Vad ska skyddas –
säkerhetsskyddsanalys

För att i det enskilda fallet bedöma om en tillgång eller en funktion
ska betraktas som så skyddsvärd att den ska falla inom ramen för
säkerhetsskyddslagen måste den värderas. Utgångspunkten för en
sådan värdering bör vara konsekvensdriven. Det är således den
möjliga konsekvensen av att tillgången eller funktionen påverkas
negativt som ger dess skyddsvärde. Behovet av skydd beror därmed
på den konsekvens som ett angrepp kan generera.
Svaret på frågan vilka tillgångar och funktioner i verksamheter
som behöver säkerhetsskydd varierar över tid och kommer alltså
att behöva omprövas kontinuerligt. Den måste bl.a. därför besvaras
på verksamhetsnivå. Det är den ansvarige för en verksamhet som
ska bedöma om verksamheten är säkerhetskänslig och, om så är
fallet, har att se till att det upprättas en säkerhetsskyddsanalys, att
lämpliga säkerhetsskyddsåtgärder vidtas och att säkerhetsskyddet
upprätthålls. Dessa åtgärder ingår i säkerhetsplaneringen.
I detta kapitel behandlar vi inledningsvis (i avsnitt 13.1), utan att
göra anspråk på att uppräkningen är uttömmande, inom vilka
områden som de mest skyddsvärda tillgångarna och funktionerna
förekommer. Syftet med redovisningen är att beskriva och i någon
mån ringa in vilka verksamheter som lagen är avsedd att träffa. Därefter (i avsnitt 13.2) beskrivs säkerhetsskyddsanalysen som metod
för att i en säkerhetskänslig verksamhet identifiera risker och sårbarheter, så att brister i säkerhetsskyddet kan åtgärdas.
Det kan uppstå ett behov av att uppfattningen om vad som är
skyddsvärt jämkas mellan liknande verksamheter och samhällssektorer, så att lagstiftningen tillämpas på ett likartat sätt. Här har
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten en viktig roll att tillsammans
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med säkerhetsskyddsstödjande myndigheter1 och de som tillsynen
avser diskutera säkerhetsskyddsanalysernas innehåll för att nå en så
enhetlig tillämpning som möjligt.
Det förekommer i annan reglering krav på olika slag av analyser.
Exempel på sådana analyser redovisas i avsnitt 13.3. Arbetet med
säkerhetsskyddsanalysen kan i många fall samordnas med och dra
nytta av dessa andra slag av risk- och sårbarhetsanalyser (avsnitt
13.4). Avslutningsvis (i avsnitt 13.5) behandlar vi frågan om sekretess vad avser säkerhetsskyddsanalyser.

13.1

Inom vilka samhällssektorer finns särskilda
skyddsvärda funktioner?

För att kunna identifiera särskilt skyddsvärda funktioner som bör
kunna omfattas av säkerhetsskydd har behovsbeskrivningar hämtats in från de myndigheter som är representerade i utredningen
och från vissa övriga intressenter. Vi har vidare tagit del av förslag
lämnade av andra utredningar och olika myndighetsrapporter som
berör frågor som är relevanta för att bedöma vad som bör skyddas
inom ramen för en ny säkerhetsskyddslag.
I detta sammanhang kan nämnas den handlingsplan för skydd av
samhällsviktig verksamhet som Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap har tagit fram. Handlingsplanen baseras på den
nationella strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet som
myndigheten redovisade i mars 2011. Inom ramen för arbetet med
handlingsplanen har myndigheten tagit fram en vägledning för
identifiering av samhällsviktig verksamhet och konsekvensbedömning.2 Vägledningen utgår bl.a. från elva samhällssektorer inom
vilka merparten av den samhällsviktiga verksamheten kan identifie1
I direktiven används benämningen sektorsansvariga myndigheter som en samlande
benämning för Affärsverket svenska kraftnät, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen
och länsstyrelserna. Som framgår av avsnitt 10.1.5 har vi i stället valt att använda
säkerhetsskyddsstödjande myndigheter som en samlande benämning för dessa myndigheter
såvitt avser deras funktioner för säkerhetsskyddet. Vi föreslår vidare i avsnitt 18.10 och
21.2.4 att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta över de uppgifter
länsstyrelserna i detta avseende har samt även vara säkerhetsskyddsstödjande myndighet för
kommuner och landsting.
2
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikation Att identifiera samhällsviktig
verksamhet – En metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet och bedömning av
tolerabel avbrottstid, publ.nr. MSB620, januari 2014.
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ras. Dessa elva samhällssektorer kan vara relevanta också för att
identifiera sådana skyddsvärda funktioner som kräver skydd med
stöd av säkerhetsskyddslagen.
Myndighetens uppdrag utgår dock från ett för hela samhället, på
dess olika nivåer, samlat funktionalitetsperspektiv och inte från de
särskilt skyddsvärda funktioner som säkerhetsskyddslagen avser att
skydda. De samhällssektorer och de exempel på samhällsviktiga
funktioner som anges i vägledningen träffar därmed betydligt bredare och djupare än vad säkerhetsskyddslagen ska skydda. De
områden som presenteras nedan bygger därför på myndighetens
indelning men är inte identisk med denna.
Här ges exempel på områden, verksamheter och funktioner som
är av sådan karaktär att de skulle kunna omfattas av krav på skydd
enligt säkerhetsskyddslagen. Gemensamt för flera av områdena är
att det inom dessa finns skyddsvärda it-system för bl.a. ledning,
styrning, reglering och övervakning av samhällsviktiga funktioner.
Dessa it-system karaktäriseras ofta, men inte alltid, av att det är
systemens tillgänglighet och informationens riktighet som står i
fokus snarare än konfidentialiteten. Vidare är flera av sektorerna
ömsesidigt beroende. El- och vattenförsörjning är t.ex. beroende av
fungerande elektronisk kommunikation och livsmedelsförsörjningen av fungerande transporter. Bedömningen att det
finns skyddsvärda intressen inom en viss samhällssektor innebär
naturligtvis inte heller att all verksamhet eller alla tillgångar inom
respektive sektor som berörs ska betraktas som tillräckligt skyddsvärda för att träffas av säkerhetsskyddslagen. Det är i verksamheten
som tillgångarna måste bedömas. Här har den som utför tillsyn
över säkerhetsskyddet i en verksamhet ett ansvar att se till att
denna bedömning är balanserad. De angivna exemplen kan dock
tjäna som en vägledning för att identifiera skyddsvärda tillgångar
inom respektive verksamhetsområde.
Centrala statsledningen
Inom den centrala statsledningen finns flera skyddsvärda funktioner som t.ex. regeringens möjligheter att sköta sina uppgifter.
Motsvarande gäller för lednings- och stödfunktioner till den
centrala statsförvaltningen. I Regeringskansliet finns på grund av
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verksamhetens karaktär information som kan orsaka mycket stor
skada om den röjs för obehöriga, förstörs, görs otillgänglig eller
obehörigen ändras.
Totalförsvaret
Det svenska försvaret delas in i militärt försvar och civilt försvar
som tillsammans utgör totalförsvaret. Med totalförsvar avses all
verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.3
Det militära försvaret innefattar skyddsvärda funktioner som
ytterst syftar till att öka Sveriges förmåga att stå emot ett militärt
angrepp eller att minska eller förhindra en angripares möjligheter
till framgång i ett sådant angrepp på Sverige, och oberoende av mot
vilket nationellt svenskt intresse ett sådant angrepp eller hot riktas.
Genom att Försvarsmakten i högre grad än tidigare samarbetar
med andra länder inom bl.a. försvarsmaterielområdet, i militär
utbildning, i övningar och vid insatser finns behov av att också
skydda vissa uppgifter som rör sådan internationell samverkan.
Även svensk försvarsindustri är av stor betydelse för svenska försvarets förmåga att utföra sina uppgifter, t.ex. forskning och
utveckling samt produktion av militära fordon, fartyg och luftfartyg.
Det civila försvaret ska enligt Försvarsberedningen4 stödja och
samverka med det militära försvaret för att kunna motstå ett väpnat
angrepp, hantera samhällskonsekvenser och upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt kunna bidra till att återuppbygga och
återställa samhällets funktionalitet efter ett sådant angrepp. Planeringen för det civila försvaret ska göras i samverkan med bl.a. de
statliga myndigheter, kommuner, landsting, sammanslutningar och
näringsidkare som är berörda. Säkrandet av samhällsviktig
infrastruktur och behovet av att säkerställa tillräcklig försörjning
med strategiska förnödenheter är en viktig del i samhällets samlade
beredskap.

3

1 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Försvarsberedningens rapport Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid (Ds
2014:20).
4
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Internationella relationer
För Sveriges utveckling och för vårt oberoende och bestånd finns
ett behov av att kunna upprätthålla goda utrikespolitiska förbindelser. Som en del av förutsättningarna för sådana förbindelser ingår
förmågan att erbjuda skydd och säkerhet för andra staters och
internationella organisationers verksamhet i Sverige. Det kan röra
sig om verksamhet kopplad till diplomatiska beskickningar och
konsulat samt missioner i Sverige, besök av utländska statsfartyg
och statsluftfartyg samt internationella övningar. Vad som är
skyddsvärt från ett säkerhetsskyddsperspektiv är i huvudsak förmågan att erbjuda skydd och säkerhet som behövs för att upprätthålla de internationella relationerna. Utrikes- och säkerhetspolitisk
verksamhet som rör Sveriges internationella relationer inom t.ex.
gemensamt freds- och säkerhetsarbete, rymdfrågor, sanktioner,
försvarsexportfrågor och icke-spridningsfrågor har ofta ett högt
skyddsvärde.
Rättsväsendet
Funktioner för att upprätthålla lag och ordning och ett fungerande
rättsväsende är viktiga ur både ett rättssäkerhetsperspektiv och ett
demokratiskt perspektiv. Inom detta område finns olika system
och funktioner för att stödja rättsväsendet som kan vara nationella
skyddsvärda intressen. Antagonistiska hot mot och otillbörlig
påverkan av rättsväsendets funktioner kan, förutom att leda till en
felaktig utgång i domar och beslut, på sikt även leda till en minskad
tilltro till rättsväsendet som funktion. Som exempel på särskilt
skyddsvärd verksamhet kan nämnas Säkerhetspolisens verksamhet
att utreda brott mot Sveriges säkerhet.
Skydd mot olyckor
Samhällets förmåga att hantera allvarliga olyckor och angrepp och
att begränsa konsekvenserna av dessa omfattar flera skyddsvärda
intressen. Det gäller bl.a. samhällets alarmeringstjänst samt räddningstjänstens lednings- och stödfunktioner, som radiokommuni-
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kationssystemet Rakel. I vissa fall kan räddningstjänstens insatsplanering ha ett särskilt skyddsvärde.
Hälso- och sjukvård
Antagonistiska aktörers avsikter kan riktas mot t.ex. akutsjukvård,
läkemedels- och materielförsörjning samt smittskydd. För att
utgöra särskilt skyddsvärda funktioner måste det dock vara fråga
om kritisk verksamhet, t.ex. centrala läkemedelslager eller laboratorier som hanterar smittoämnen som vid ett antagonistiskt
angrepp kan innebära allvarlig fara för människors liv och hälsa.
Energiförsörjning
Energiförsörjningen intar en särställning bland de områden som
redovisas här, eftersom flertalet verksamheter för sin funktion är
kritiskt beroende av en fungerande energiförsörjning. I denna sektor bör som särskilt skyddsvärt framhållas system och funktioner
som är kritiska för produktion, transmission och distribution av
energi i olika former samt elhandel. Annat som kan bedömas vara
särskilt skyddsvärt är t.ex. särskilt viktiga delar och anläggningar i
elsystemet, driftsfunktioner och datastödssystem, information om
anläggningars sårbarheter och kapacitet, funktion och roll i
elsystemet, exakta lägesangivningar och vilka skyddsåtgärder som
vidtagits.
Det moderna samhället är i allra högsta grad beroende av elektricitet, och ett elavbrott drabbar i stort sett alla verksamheter.
Elförsörjningen är i sin tur i hög utsträckning beroende av itsystem och elektroniska kommunikationer för drift, övervakning
och styrning.
Kärnkraftsproduktion är en typ av högriskindustri vars skyddsvärde särskilt bör nämnas då den kan vara i hög grad skadegenererande. Den kan i vissa lägen ha stor betydelse i energisystemet.
Sådan betydelse kan också vissa dammanläggningar ha i de fall
dammen utgör en del av en vattenkraftproduktionsanläggning av
nationell betydelse (t.ex. en anläggning som är viktig för dödnäts-
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start av det svenska kraftnätet) och då dammen vid ett haveri skulle
kunna orsaka allvarlig skada av nationell betydelse.5
Vattenförsörjning och avloppshantering
I denna sektor inkluderas vattentäkter, produktionsanläggningar
och distributionssystem som behövs för att förse Sverige med
dricksvatten samt avloppssystem och avloppshantering.
Dricksvatten är samhällets viktigaste livsmedel. Produktion och
distribution av dricksvatten är i hög grad beroende av en vidmakthållen funktionalitet hos industriella informations- och styrsystem
vilka styr, kontrollerar och övervakar den fysiska processen. När
dricksvattenförsörjningen inte fungerar kan konsekvenserna för
samhället bli allvarliga. För att skyddet för dricksvattenförsörjningen eller avloppshanteringen ska bli en säkerhetsskyddsangelägenhet krävs dock att det rör sig om sådana för försörjningen och
hanteringen centrala funktioner eller system som vid ett antagonistiskt angrepp skulle få allvarliga nationella konsekvenser.
Annan livsmedelsförsörjning
Livsmedelsförsörjningen omfattar produktion, kontroll, lagerhållning och distribution av livsmedel. I princip samtliga delar av denna
sektor har ett stort beroende av strömförsörjning, bl.a. för kyl- och
frysmöjligheter, men också av vattenförsörjning och fungerande
kommunikationssystem. Särskilt skyddsvärt kan vara t.ex. beredskapsplaner hos de stora matvarudistributörerna.
Elektronisk kommunikation
Vid sidan av elförsörjningen är elektronisk kommunikation avgörande för att kunna upprätthålla skyddsvärda verksamheter och
funktioner i samhället. Sektorn innefattar fast och mobil telefoni
samt internet, it-kommunikation och radio.

5

Jämför Mikael Niemi, Fallvatten, Piratförlaget 2012.
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Såvitt gäller elektronisk kommunikation kan t.ex. driftledningscentraler och centrala kopplingspunkter med utrustning för trafikutbyte och signalering, större transmissionsnät samt samverkanspunkter för signalspaning vara skyddsvärda funktioner. Även
system som hanterar verkställighet av hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation kan vara skyddsvärda.
Finansiella tjänster
Som exempel kan nämnas funktioner i det centrala finans- och
betalningssystemet som är ägnade att upprätthålla fungerande
kapitalmarknader, tillförsäkra befolkningen tillgång till nödvändiga
betalningsmedel och säkerställa att finansiella transaktioner inte
stannar upp eller kommer på avvägar. Dessa funktioner – som vid
ett bortfall, direkt eller över tid, skulle innebära en risk eller fara för
samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden –
kan utgöra skyddsvärda intressen.
Ett exempel på ömsesidigt beroende är finanssektorns beroende
av elkraft. Det hjälper ju inte att bankernas eller finansinstitutens
centrala system står i datorhallar med reservkraft, om betalstationer
och uttagsautomater ändå inte kan fungera vid ett elavbrott.
Industri, forskning och utveckling
Produktion som kan hänföras till kritisk infrastruktur och försvarsindustri liksom forskning och utveckling som från ett
nationellt perspektiv är viktig för Sverige kan vara särskilt
skyddsvärd verksamhet i säkerhetsskyddslagens mening.
Till denna sektor kan hänföras även industriverksamhet som
hanterar explosiva ämnen och giftiga material i stor omfattning
samt forskningsverksamhet inom t.ex. bakteriologiska områden.
Dessa verksamheter kan orsaka förödande följdverkningar för
nationen, om de utnyttjas för antagonistisk verksamhet.
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Transporter och kommunikation
Denna sektor avser transporter på land, till sjöss eller i luften som
kan anses skyddsvärda. Till dessa räknas både själva färdmedlen,
viktiga styrsystem och den infrastruktur som behövs för att transporterna ska fungera, t.ex. system för styrning av kritiska järnvägsväxlar och dirigering av trafik i luftrummet. I sammanhanget bör
beaktas att transporter är direkt eller indirekt beroende av el, både
för själva transporten, för stödfunktioner och för transport av
bränsle. Sjö- och luftfart omfattas av internationella konventioner
som innefattar krav på säkerhetsskyddsåtgärder.
Folkbokföring och socialförsäkring
I denna sektor ingår t.ex. skatte- och folkbokföringen, socialförsäkringssystemet och länsstyrelsernas och kommunernas förvaltningar. Centrala system kopplade till myndighetsutövning liksom
stora system med uppgifter som andra system är beroende av kan
ha särskilt skyddsvärt innehåll.
Funktionen hos centrala bas- och informationssystem som
stödjer myndigheternas verksamhet, t.ex. det allmänna pensionssystemet samt sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen kan vara
skyddsvärda. Begränsningar i att få korrekta basuppgifter från
systemen eller en längre tid med icke fungerande informationssystem kan allvarligt skada olika former av funktioner.
Övrigt
Ett annat verksamhetsområde är vissa internationella konferenser,
politiska högnivåmöten och liknande evenemang (jämför nuvarande reglering i 26 a § säkerhetsskyddsförordningen). Det kan
således finnas vissa s.k. symbolvärden i sådan verksamhet som kan
medföra att verksamheten kan förutsättas vara ett potentiellt mål
för aktörsdrivna hot, t.ex. terrorism. Även andra nationella symbolvärden som rör t.ex. statschefen, regering och riksdag kan
behöva skyddas. I första hand hanteras behovet av skydd i dessa fall
genom Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet. Det kan dock
inte uteslutas att säkerhetsskyddet kan behöva säkerställas även
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genom t.ex. säkerhetsprövningsåtgärder som vidtas med stöd av
säkerhetsskyddslagstiftningen.
Sammanfattande slutsats
Vi har tidigare betonat att säkerhetsskyddslagens krav på
säkerhetsskydd omfattar endast den övre delen av en tänkt pyramid
innefattande alla de verksamheter som är viktiga i ett fungerande
samhälle. De nu redovisade samhällssektorerna kan rymma en
mängd skyddsvärda verksamheter eller funktioner som dock inte är
tillräckligt skyddsvärda för att omfattas av säkerhetsskyddsregleringen. Även verksamheter eller funktioner som inte bedöms
kräva skydd med stöd av säkerhetsskyddslagen kan vara
skyddsvärda eller omfattas av krav på skydd. Det finns en mängd
olika regleringar som tar sikte på skydd från ett allmänt
säkerhetsperspektiv. Vi har tidigare konstaterat att när skyddsvärda
intressen har identifierats ska dessa värderas utifrån en konsekvensnivå som innebär en allvarlig nationell påverkan. Vid denna
bedömning måste också hänsyn tas till att vad som är att betrakta
som skyddsvärt varierar över tid. Frågan vilka funktioner, system
eller anläggningar som behöver säkerhetsskydd kommer att behöva
omprövas kontinuerligt och måste därför besvaras på verksamhetsnivå. Säkerhetsskyddsanalysens syfte är att ge ett stöd för detta.

13.2

Säkerhetsskyddsanalys

Bedömning och förslag: Säkerhetsskyddsanalysens centrala
funktion för säkerhetsskyddet behöver lyftas fram. En bestämmelse om att den som är ansvarig för säkerhetskänslig verksamhet ska se till att behovet av säkerhetsskydd för den egna
verksamheten utreds i form av en säkerhetsskyddsanalys bör
därför tas in i säkerhetsskyddslagen.
I förordning bör det finnas en bestämmelse om att genom en
sådan analys ska säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och
vad som i övrigt behöver ett säkerhetsskydd identifieras samt
säkerhetshot och potentiella konsekvenser, sårbarheter och
behovet av säkerhetsskyddsåtgärder bedömas. Säkerhetsskydds-
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analysen ska ligga till grund för planeringen av verksamhetens
säkerhetsskydd. Analysen ska dokumenteras och hållas uppdaterad.

Brister och problem
I den nuvarande säkerhetsskyddsförordningen (5 §) finns en
bestämmelse om krav på säkerhetsanalys. Enligt bestämmelsen ska
myndigheter och andra som säkerhetsskyddsförordningen gäller
för undersöka vilka uppgifter i deras verksamhet som ska hållas
hemliga med hänsyn till rikets säkerhet och vilka anläggningar som
kräver ett säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller
skyddet mot terrorism. Resultatet av undersökningen (säkerhetsanalys) ska dokumenteras.
Flera av de myndigheter som är representerade i utredningen
har påtalat vikten av att de som omfattas av säkerhetsskyddsregleringen verkligen gör en säkerhetsanalys och att den görs på ett korrekt och relevant sätt. Säkerhetspolisen har påpekat att man inom
ramen för sin tillsynsverksamhet inte sällan konstaterar att det
föreligger brister i säkerhetsskyddet och att dessa brister beror på
myndighetens ofullständiga säkerhetsanalys. Det kan t.ex. vara
fråga om att myndigheten under lång tid underlåtit att genomföra
en säkerhetsanalys. Enligt Säkerhetspolisen förekommer vidare att
det saknas fastställda processer för hur säkerhetsanalyser ska
genomföras och kriterier för när de ska göras.6 I detta sammanhang
kan nämnas resultatet av en av Affärsverket svenska kraftnät
genomförd enkätstudie.7 Mer än 80 procent av de tillfrågade
elbolagen som omfattas av säkerhetsskyddslagen uppgav att man
inte hade någon aktuell säkerhetsanalys. Mer än 65 procent av
bolagen uppgav att de aldrig gjort någon säkerhetsanalys. Cirka 15
procent av de tillfrågade bolagen angav att säkerhetsanalysen var
äldre än två år.

6
Se också Riksrevisionens granskningsrapport, RIR 2014:23 Informationssäkerheten i den
civila statsförvaltningen, dnr: 31-2013-1288, överlämnad till riksdagen 2014-11-10. Detta
behandlas även i avsnitt 21.1.
7
Förstudierapport Svenska Kraftnät 2011 – Branschens behov av stöd inom informationssäkerhetsområdet, dnr 2011/1199.
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Anledningarna till att man i sin verksamhet inte genomför en
säkerhetsanalys är sannolikt flera. En kan vara att man på grund av
problem med att definiera och avgränsa det för säkerhetsskyddsregleringen centrala begreppet rikets säkerhet bedömer att verksamheten inte omfattas av lagstiftningen.
Ett problem som påtalats särskilt är säkerhetsskyddslagstiftningens starka kopplingar till offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), OSL. Dessa kopplingar innebär dels att säkerhetsanalyser över huvud taget inte genomförs i vissa verksamheter, dels
att bl.a. it-system som i sig inte innehåller sekretessbelagda uppgifter som rör rikets säkerhet inte omfattas av säkerhetsanalysen. I
säkerhetsskyddsförordningens bestämmelse om säkerhetsanalys
omnämns endast uppgifter och anläggningar. Även om man implicit kan låta mycket innefattas i begreppet uppgifter, har det framhållits att det är en brist att det inte framgår att säkerhetsanalys bör
göras även för it-system, tjänster och andra elektroniska system
som kan påverka säkerhetsskyddet.
Överväganden och bedömningar
I nuvarande reglering finns bestämmelsen om säkerhetsanalys i
säkerhetsskyddsförordningen. Med hänsyn till att ett åliggande för
kommuner och landsting liksom för enskilda kräver stöd i lag bör
en bestämmelse om ett utredningskrav tas in i säkerhetsskyddslagen.
Det finns krav i andra regleringar för myndigheter m.fl. att ta
fram olika former av risk- och sårbarhetsanalyser ur diverse perspektiv, t.ex. krishanterings-, arbetsmiljö- och finansiella perspektiv (se vidare avsnitt 13.3). Det som är speciellt med säkerhetsskyddsregleringens säkerhetsanalys är att den fokuserar på skydd
för de för nationen mest skyddsvärda verksamheterna mot antagonistiska hot och angrepp.
För att skilja säkerhetsskyddsregleringens säkerhetsanalys från
andra former av risk- och sårbarhetsanalyser anser vi att termen
säkerhetsskyddsanalys bör användas. Termen tydliggör att det är
säkerhetsskyddet i verksamheten som ska vara föremål för analysen. Syftet med säkerhetsskyddsanalysen är dels att i en verksamhet identifiera de allra känsligaste delverksamheterna, dels att upp-
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rätta en handling som dokumenterar de resonemang som leder
fram till bedömningen av vad som är skyddsvärt och hur skyddet av
detta ska prioriteras.
Det är bedömningarna i säkerhetsskyddsanalysen som ska motivera de säkerhetsskyddsåtgärder som vidtas och säkerställa att de
hänger ihop i ett fungerande säkerhetsskyddssystem. Syftet med
säkerhetsskyddsanalysen är vidare att tydliggöra vilka typer av hot
och sårbarheter de föreslagna säkerhetsskyddsåtgärderna ska
skydda mot och vilka negativa konsekvenser ett angrepp kan medföra. I säkerhetsskyddssammanhang är bedömningen av sårbarheten väl så viktig som hotbedömningen. Att bygga upp ett effektivt säkerhetsskydd är en process och ett arbete som pågår under
relativt lång tid. Ett hot kan förändras snabbt och det är därför
viktigare att fokusera på sårbarheter snarare än hot eftersom
sårbarheter i säkerhetsskyddet ökar möjligheten att ett angrepp ska
lyckas.
Säkerhetsskyddsanalysen är kärnan i ett väl anpassat säkerhetsskydd. Eftersom säkerhetsskyddsåtgärder potentiellt sett kan vara
kostsamma och riskerar att negativt påverka en verksamhets
funktionalitet, effektivitet och tillgänglighet är det viktigt att
säkerhetsskyddet inte görs mer omfattande än nödvändigt. Hänsyn
till den personliga integriteten stryker under detta. En väl genomförd säkerhetsskyddsanalys med bedömning och dokumentation av
vad som är skyddsvärt i verksamheten och vilka skyddsåtgärder
som är nödvändiga ökar förutsättningarna för att säkerhetsskyddet
blir väl avvägt och effektivt.
Säkerhetsskyddsanalysen tydliggör också behovet av sådana
säkerhetsskyddsåtgärder som kräver investeringar. Med hänsyn till
säkerhetsskyddsanalysens centrala betydelse för säkerhetsskyddet
bör ledningen för verksamheten skapa goda förutsättningar för
säkerhetsskyddsanalysarbetet.
I detta sammanhang bör påpekas att själva säkerhetsskyddsanalysen i stora delar med hänsyn till sitt innehåll är mycket
skyddsvärd. Den kan därför i sig behöva omfattas av ett säkerhetsskydd. Som exempel på mycket skyddsvärt innehåll i säkerhetsskyddsanalysen kan nämnas identifierade sårbarheter. Uppgifter
om sårbarheter bör inte spridas till en större krets än nödvändigt.
Däremot kan uppgifter om bedömda säkerhetshot (dvs. vilka aktörer som utövar hot, deras kapacitet, intention och möjlighet att
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realisera hot) vara nödvändiga för alla anställda att ta del av.
Säkerhetsskyddsanalysen är således grunden för planeringen av
säkerhetsskyddet i verksamheten. Därför är det viktigt att alla
anställda i en skyddsvärd verksamhet, oavsett om de tar del av
skyddsvärd information eller inte, förstår behovet av säkerhetsskydd.

13.3

Närmare om innehållet i säkerhetsskyddsanalysen

Allmänt om säkerhetsskyddsanalysen
Omfattningen av den verksamhet som är i behov av säkerhetsskydd
skiljer sig mycket åt mellan de myndigheter och övriga som har att
tillämpa säkerhetsskyddsregleringen. För vissa kan merparten av
verksamheten kräva säkerhetsskydd medan det för andra rör sig om
endast en ytterst liten del av verksamheten. Till exempel kan det i
vissa fall röra sig om några enstaka handlingar som behöver skyddas. Oberoende av detta anser vi att det finns vissa steg som alltid
bör finnas med i säkerhetsskyddsanalysen. Att identifiera och prioritera skyddsvärda tillgångar, bedöma säkerhetshot, sårbarhet och
risk samt att utifrån detta prioritera och hantera risker genom bl.a.
säkerhetsskyddsåtgärder är sådana steg.8 Om verksamheten är
okomplicerad och av mindre omfattning, kan tillämpningen av de
olika stegen förenklas.
Ett viktigt ingångsvärde i en säkerhetsskyddsanalys är en
bedömning och dokumentation av vad som är skyddsvärt i
verksamheten. Detta kan göras i form av en separat verksamhetsanalys eller som en inledande del av säkerhetsskyddsanalysen.
Resultatet av säkerhetsskyddsanalysen är underlag för att prioritera, införa, planera och utvärdera säkerhetsskyddsåtgärder. Dessa
åtgärder sammanställs lämpligen i en säkerhetsskyddsplan som kan
ange tidsförhållanden, ansvar och kostnader för de olika åtgärderna.

8

Säkerhetspolisens handbok Säkerhetsskydd – en vägledning, 2010, s. 12–14.
Försvarsmakten, Handbok Säkerhetstjänst Grunder, 2013, s. 35 ff.

306

697

SOU 2015:25

Vad ska skyddas - säkerhetsskyddsanalys

I det följande beskrivs moment som bör ingå i en god säkerhetsskyddsanalys.
Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsbeskrivningen klargör verksamhetens övergripande
uppdrag. Syftet med verksamhetsbeskrivningen är att definiera,
tydliggöra och avgränsa vilken verksamhet som analysarbetet avser.
Verksamhetsbeskrivningen är ett viktigt ingångsvärde för
säkerhetsskyddsanalysen och bidrar till att underlätta identifieringen och prioriteringen av de skyddsvärda tillgångarna i verksamheten. Verksamhetsbeskrivningen kan även utgöra ett separat
dokument.
Identifiera det skyddsvärda
Identifieringen av det skyddsvärda är det viktigaste resultatet av
säkerhetsskyddsanalysen. Verksamheten måste analyseras mer i
detalj för att identifiera skyddsvärd verksamhet, skyddsvärda uppgifter och system samt vilka anställningar som ska placeras i
säkerhetsklass. Spårbarheten, dvs. bakgrunden och argumentationen som leder till att något identifieras som skyddsvärt, bör
dokumenteras så att man lätt kan gå tillbaka i analysen för att härleda vilka faktorer som legat till grund för olika bedömningar, förslag och beslut. Det kan även vara viktigt att dokumentera resonemang till stöd för vad som inte bedömts vara skyddsvärt.
Konsekvensanalys
Syftet med konsekvensanalysen är att bedöma skyddsvärdet av
olika delar av verksamheten. För att kunna analysera vilka konsekvenser som kan uppstå krävs att oönskade händelser och potentiella orsakskedjor som kan påverka det skyddsvärda negativt identifieras.
Syftet med säkerhetsskyddslagen är framför allt att säkerställa
ett skydd för verksamheter där påverkan genom ett antagonistiskt
angrepp skulle medföra allvarliga konsekvenser för nationen. Vid
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värderingen av de negativa konsekvenser som kan uppstå bör frågeställningar om påverkan på ett större antal människors liv eller
hälsa besvaras. Det är också viktigt att bedöma hur stort geografiskt område som påverkas samt längden på och tidpunkten för
påverkan. Vad som vidare har betydelse är bl.a. om händelsen får
allvarliga sociala, ekonomiska eller politiska konsekvenser för samhället och om andra samhällsviktiga verksamheter som t.ex. elförsörjning eller elektronisk kommunikation påverkas allvarligt.
Säkerhetshotbedömning
Syftet med säkerhetshotbedömningen är att klarlägga vilka slag av
hot som kan riktas mot verksamheten. Hotbedömningen avser
antagonistiska hot, dvs. hot bakom vilket det står en aktör i form
av en enskild, grupp, nätverk, organisation, stat etc. med förmåga
och avsikt. Den bedömda hotnivån innebär en samlad bedömning
av en eller flera aktörers kapacitet, intention och tillfälle att i tid
och rum direkt eller indirekt angripa eller på annat sätt medvetet
påverka en eller flera identifierade skyddsvärda intressen. För att
göra en sådan bedömning kan den enskilde verksamhetsutövaren
behöva bistånd med underlag från t.ex. Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten. I detta sammanhang kan vissa av underrättelsemyndigheternas årsrapporter och webbplatser tjäna som vägledning.
Den aktuella hotbilden bör inte ges någon avgörande betydelse
för hur säkerhetsskyddet utformas. Att följa hotets utveckling och
att hålla sig informerad om aktuella hot är dock av betydelse för att
kunna värdera om vidtagna åtgärder är tillräckliga. En dimensionerande hotbeskrivning, dvs. en allmän beskrivning av en tänkt
hotaktörs förmåga och tillvägagångssätt, bör ligga till grund för
dimensioneringen av säkerhetsskyddet.
När man ska värdera hot är det viktigt att tona ner sannolikhetsfrågan eftersom det är i det närmaste omöjligt att med tillförlitlighet göra en sannolikhetsbedömning, dvs. bedöma risken för
att ett hot ska realiseras. Hotbeskrivningen bör därför, liksom när
det gäller värderingen av skyddsvärda intressen, vara konsekvensdriven.
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Det kan dock vara lämpligt att göra relativa bedömningar genom
att rangordna möjliga hot mot en viss verksamhet efter hur troliga
de bedöms vara i förhållande till varandra.
Sårbarhetsanalys
Analysen syftar till att identifiera de brister och svagheter i skyddet
av sådant som bedömts vara det mest skyddsvärda som kan utnyttjas av en tänkt hotaktör och som kan medföra allvarliga konsekvenser. Sårbarhetsanalysen innefattar t.ex. identifiering och besiktning
av befintliga skyddsåtgärder och bedömning av hur effektiva existerande skyddsåtgärder är samt identifiering av potentiella sårbarheter. I analysarbetet kan ingå t.ex. mätningar av säkerheten, analys
av inträffade incidenter och praktiska tester av skyddet. Det är viktigt att i arbetet med sårbarhetsanalys relatera till den dimensionerande hotbeskrivningen. Ett tecken på sårbarhet är om säkerhetsskyddet inte klarar att hantera det dimensionerande hotet. Sårbarheter i en verksamhet kan uppstå t.ex. dels på grund av organisationens utformning och den teknik som används, dels på grund av
brister i det fysiska skyddet och på informationssäkerhetsområdet.
Även de personer som arbetar eller på annat sätt deltar i verksamheten kan utgöra potentiella sårbarheter.
Identifiering och värdering av säkerhetsskyddsåtgärder
När det gäller att värdera vilka åtgärder som är mest lämpliga bör
beaktas graden av konsekvens, det troligaste tillvägagångssättet för
en hotaktör och vilket skydd som redan finns på plats. Vidare
måste skyddsåtgärdernas möjligheter att åstadkomma ett verksamt
skydd, skyddsåtgärdernas begränsning av verksamhetens huvudsyfte liksom kostnaden för olika åtgärder beaktas. Även skyddet
för den personliga integriteten måste beaktas. En väl genomförd
säkerhetsskyddsanalys, där behovet av säkerhetsklassade anställningar och säkerhetsprövningar noga har analyserats, kan sannolikt
minska risken för bl.a. obefogade registerkontroller och onödiga
kostnader. En förutsättning för en registerkontroll är därför en
genomförd säkerhetsskyddsanalys.
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Sammanfattande reflektioner
Vi anser att det viktigaste resultatet av säkerhetsskyddsanalysen,
förutom att utgöra underlag för prioritering, planering, införande
och utvärdering av säkerhetsskyddsåtgärder, är bedömningen och
dokumentationen av vad som är skyddsvärt i verksamheten. I
säkerhetsskyddsanalysen bör också ingå en beskrivning av de hot
som säkerhetsskyddet ska vara dimensionerat för att klara.
I likhet med vad som gäller enligt den nuvarande bestämmelsen
om säkerhetsanalys anser vi att resultatet av säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras.
En närliggande fråga till vad säkerhetsskyddsanalysen ska innehålla är på vilket sätt och hur ofta en sådan bör genomföras. Som vi
nämnt i inledningen av detta avsnitt skiljer sig omfattningen av den
verksamhet som är i behov av säkerhetsskydd mycket åt mellan de
myndigheter och övriga som har att tillämpa säkerhetsskyddsregleringen. Vi anser ändå att det i verksamheten bör finnas en tydligt
angiven process för hur en säkerhetsskyddsanalys bör genomföras.
Det bör påpekas att säkerhetsskyddsanalysarbetet är en del av verksamhetens hela säkerhetsplanering och en kontinuerligt pågående
process. I de verksamheter där merparten av verksamheten kräver
säkerhetsskydd bör säkerhetsskyddsanalys genomföras oftare än
vad som kan vara aktuellt för andra verksamheter där säkerhetsskydd krävs för en mycket liten del av verksamheten. Vi anser att
att säkerhetsskyddsanalysen bör uppdateras årligen eller vid behov
och att det därför bör föras in en bestämmelse i säkerhetsskyddsförordningen om att säkerhetsskyddsanalysen ska hållas uppdaterad.

13.4

Samordning med andra risk- och
sårbarhetsanalyser

Risk- och sårbarhetsanalyser
De flesta verksamheter har i dag krav på sig att genomföra olika
typer av risk- och sårbarhetsanalyser. Det bredare arbetet med att
stärka samhällets skydd av samhällsviktiga funktioner och anläggningar samt samhällets informationssäkerhet medför att analyserna
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ofta är kopplade till särskilda typer av olyckor, kriser, risker och
hot. Risk- och sårbarhetsanalysen har till syfte att kartlägga vilka
händelser som kan hota verksamheten, vilka konsekvenser
händelserna kan få och i vilken mån man klarar av att hantera dem.
Det gäller således att identifiera riskerna och bedöma hur sårbar
verksamheten är mot dessa. Genom risk- och sårbarhetsanalysen
blir det lättare för organisationen att identifiera problem, prioritera
dem och vidta adekvata åtgärder i tid.
Alla statliga myndigheter, kommuner och landsting ska
genomföra risk- och sårbarhetsanalyser inom sina respektive områden. Förutom att tillgodose egennyttan för den egna organisationen eller verksamheten tillgodoser dessa risk- och sårbarhetsanalyser även behovet av att kunna ge en samlad bild av risker och
sårbarheter som finns i samhället i stort.
Nedan redovisas några exempel på regleringar som innehåller
bestämmelser med krav på risk- och sårbarhetsanalyser. Utöver
dessa finns ett flertal regelverk med krav på olika typer av riskanalyser, bl.a. inom områdena arbetsmiljö, ekonomisk säkerhet och
miljöskydd.
Risk- och sårbarhetsanalys enligt förordningen om krisberedskap och
höjd beredskap
Enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap ska varje myndighet (vissa undantagna, se 3 §) i syfte att
stärka sin egen och samhällets krisberedskap årligen analysera om
det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Myndigheten ska värdera och
sammanställa resultatet av arbetet i en risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska identifiera de största riskerna
och sårbarheterna i samhällsviktig verksamhet. Utifrån dessa ska
sedan identifieras nödvändiga åtgärder för att uppnå resultatmålen
och för att säkerställa de grundläggande säkerhetsnivåerna. Dessa
utgör den lägsta nivån av funktionalitet och säkerhet som bör råda
oavsett händelse eller påfrestning i samhället.
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Risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap
Av 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap framgår att kommuner och landsting ska analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen
respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den
egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Av förarbetena till lagen9 framgår att det viktigaste syftet med
att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser är att öka medvetandet och
kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om vilka
hot och risker som finns inom det egna verksamhetsområdet. Ett
annat viktigt syfte är att få fram ett underlag för planering och
genomförande av åtgärder som minskar riskerna och sårbarheten i
kommunerna. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna är också
ett värdefullt stöd i den fysiska planeringen för att kunna hantera
en extraordinär händelse. Eftersom kommunerna ansvarar för ett
stort antal viktiga samhällsuppgifter som måste kunna upprätthållas
även under störda förhållanden behövs risk- och sårbarhetsanalyser
även på lokal nivå. De är också ett viktigt underlag för analyserna
på läns- och riksnivå och kan bidra till en helhetsbild av vilka risker
och sårbarheter som finns i hela samhället.
Riskanalys enligt lagen om skydd mot olyckor
Av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor framgår att, vid en
anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, anläggningens
ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor (se 2 kap. 4 §).
Enligt förarbetena till lagen10 bör riskanalysen innehålla bl.a. en
beskrivning av möjliga scenarier för sådana olyckor som skulle
kunna medföra allvarliga skador på människor eller i miljön. Den
9

Prop. 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle, s. 105 f.
Prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning, s. 52.
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ska i första hand vara ett underlag för bedömningen av vilken
beredskap för effektiva räddningsinsatser som behöver upprätthållas vid anläggningen för att komplettera den kommunala insatsberedskapen. Riskanalysen är vidare ett underlag för kommunens
tillsyn över anläggningen.
Risk- och sårbarhetsanalys enligt elberedskapslagen
Elberedskapslagen (1997:288) ändrades den 1 juli 2012. Ändringarna innebar att syftet med den huvudsakliga inriktningen av de
elberedskapsåtgärder som ska vidtas enligt lagen har ändrats till att
förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen
som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Man har således
frångått kravet på att åtgärderna ska säkerställa elförsörjningen när
landet är i höjd beredskap.
Genom ändringen i elberedskapslagen infördes också en skyldighet för den som omfattas av lagen att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys avseende säkerheten i den egna verksamheten. Det
infördes även en skyldighet för samma aktörer att lämna de uppgifter som behövs för att Affärsverket svenska kraftnät som
elberedskapsmyndighet ska kunna upprätta en nationell risk- och
sårbarhetsanalys enligt förordningen om krisberedskap och höjd
beredskap.
Fördelar med samordning av arbetet med olika analyser
Som framhållits tidigare har de flesta verksamheter i dag krav på sig
att genomföra olika typer av risk- och sårbarhetsanalyser. De har
därmed redan processer för att ta fram sådana. Inte minst utvecklingen av informationstekniken har inneburit att i princip alla verksamheter, såväl offentliga som enskilda, numera är beroende av
informationstillgångar som måste skyddas. För att kunna bedöma
säkerhets- och skyddsnivåer för dessa tillgångar krävs att det i
verksamheten upprättas olika typer av risk- och sårbarhetsanalyser.
En ofullständig eller felaktig säkerhets- eller skyddsnivå kan å ena
sidan leda till att organisationen utsätts för en skada som kan få
allvarliga konsekvenser. Överdriven säkerhet kan å andra sidan vara
verksamhetshämmande och kostnadsdrivande. Arbetet med att
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analysera verksamheten utifrån dessa perspektiv är således av stor
betydelse för verksamheten. Vi konstaterar att många av de identifieringar, prioriteringar och bedömningar som behöver vidtas i
arbetet med säkerhetsskyddsanalysen görs även i andra typer av
risk- och sårbarhetsanalyser. Det är angeläget att i arbetet med
säkerhetsskyddsanalysen ta vara på den kunskap och de erfarenheter och de resultat som redan finns i organisationen på risk- och
sårbarhetsområdet.
Som framgått har regelverken med krav på planer och analyser
olika utgångspunkter. Ofta sammanfaller delvis de risker, hot och
konsekvenser av händelser som ska analyseras. Arbetet med att ta
fram olika typer av t.ex. säkerhets-, risk- och sårbarhetsanalyser tar
mycket tid och stora resurser i anspråk. Det är därför viktigt att i
möjligaste mån undvika dubbelarbete och i så stor utsträckning
som möjligt samordna analysarbetet utifrån flera olika regelverk.
En samordning av analysarbetet bidrar också till en bättre helhetssyn på organisationens säkerhetsarbete i stort.
Vi anser att säkerhetsskyddsanalysarbetet så långt som möjligt
bör komplettera, relatera till och utnyttja det arbete som bedrivs
med att ta fram andra former av risk- och sårbarhetsanalyser i syfte
att stärka samhällets skydd av samhällsviktiga funktioner och
anläggningar samt samhällets informationssäkerhet. Det är dock
viktigt att vara medveten om de olika regelverkens utgångspunkter.
Säkerhetsskyddsanalysen ska fokusera på i huvudsak antagonistiska
hot och de delar av verksamheten där de allvarligaste konsekvenserna för nationen kan uppstå om sådana hot förverkligas. Detta
innebär att, till skillnad från många riskanalyser, säkerhetsskyddsanalysen inte alltid behöver innehålla någon beräkning av sannolikheten för att ett hot ska realiseras (se avsnitt 13.2 under rubriken
Säkerhetshotbedömning).

13.5

Säkerhetsskyddsanalys och sekretess

I det allmännas verksamhet
Risk- och sårbarhetsanalyser syftar till att minska samhällets sårbarhet, bl.a. genom att öka myndigheternas förmåga att förutse och
hantera fredstida krissituationer. För att uppgifterna inte ska kunna
utnyttjas för angrepp mot myndigheter, enskilda eller samhället i
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stort är det nödvändigt att i viss utsträckning begränsa insynen i
denna verksamhet. I 18 kap. 13 § OSL finns föreskrifter om sekretess för uppgifter i upprättade risk- och sårbarhetsanalyser. Sekretessen gäller endast om det kan antas att det allmännas möjligheter
att förebygga eller hantera fredstida kriser skulle motverkas om
uppgiften röjs.
Även andra sekretessbestämmelser kan bli tillämpliga på uppgifter i risk- och sårbarhetsanalyser, t.ex. 18 kap. 8 och 9 §§ OSL.
En säkerhetsskyddsanalys innehåller i många fall sådana uppgifter som, om de röjs för obehörig, kan skada totalförsvaret eller
rikets säkerhet i övrigt. En genomförd säkerhetsskyddsanalys torde
därmed i regel omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL, s.k.
försvarssekretess. Säkerhetsskyddsanalysen kan givetvis även innehålla uppgifter som omfattas av annan sekretess än försvarssekretess. I rättstillämpningen har en säkerhetsskyddsanalys ansetts
omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL.11
I enskildas verksamhet
Som redan påpekats bedriver enskilda numera säkerhetskänslig
verksamhet i betydligt större omfattning än tidigare. Eftersom
säkerhetsskyddslagstiftningen bygger på grundtanken att de intressen lagstiftningen slår vakt om ska ha samma skydd oavsett om
verksamheten bedrivs av det allmänna eller av enskilda innebär
detta att även enskilda som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är
skyldiga att upprätta en säkerhetsskyddsanalys. Frågan om hemlighållandet av en sådan utifrån offentlighetsprincipen blir dock i
flertalet fall aldrig aktuell eftersom enskilda till skillnad från det
11

Kammarrättens i Jönköping dom den 7 september 2012 (mål nr 2490-12) - X kommun
beslutade att lämna ut handlingen ”Säkerhetsanalys för X kommun” med undantag för
uppgifter som sekretessbelagts med stöd av säkerhetsskyddslagen [sic!]. Beslutet
motiverades med kommunens ansvar enligt säkerhetsskyddslagen för att skydda den
information och de anläggningar som kommunen bedömer vara av betydelse för rikets
säkerhet eller som behöver skyddas mot terrorism. Beslutet överklagades. Kammarrätten
fann att det i de maskerade delarna av säkerhetsanalysen redovisades allmänna och specifika
uppgifter om åtgärder för att skydda anläggningar och övrig infrastruktur av betydelse för
att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Enligt kammarrätten kunde det antas att det
skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjdes.
De tillämpliga bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen tar direkt sikte på att
skydda sådana uppgifter som kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Därmed omfattades de
vid utlämnandet uteslutna uppgifterna i handlingen av sekretess enligt 15 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen. Överklagandet avslogs. Domen har vunnit laga kraft.
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allmänna normalt inte omfattas av tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen. En säkerhetsskyddsanalys som
upprättats i enskild verksamhet kan således inte där bli föremål för
sekretessprövning vid en begäran om utlämnande och delges endast
till de som är behöriga att ta del av den.
En säkerhetsskyddsanalys innehåller i regel uppgifter som om
de röjs kan medföra en skada för Sveriges säkerhet, t.ex. när det
gäller beskrivningar av sårbarheter i säkerhetskänslig verksamhet.
Därför bör känsliga uppgifter i analysen i stort sett alltid träffas av
definitionen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (se avsnitt
12.2). Därmed ges ett skydd för sådana uppgifter även i enskildas
verksamhet.
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Reformbehovet handlar bl.a. om att förstärka och utveckla sådana
viktiga grunddrag i säkerhetsskyddslagstiftningen som att
säkerhetsskyddet ska vara detsamma oavsett om verksamheten är
allmän eller enskild. Behovet av en ökad tydlighet i fråga om lagens
tillämpningsområde föranleder (utöver de förslag vi lämnat i kapitel
12) dels förenklade bestämmelser om vilka verksamheter lagen
gäller för, dels en kompletterande bestämmelse som tydligare anger
vad verksamhetsansvaret i fråga om säkerhetsskydd innebär. De
frågorna behandlas i de följande avsnitten 14.1 och 14.2.

14.1

Verksamheter som lagen gäller för

Förslag: Vilka verksamheter lagen gäller för ska anges på ett
enklare sätt. Det ska inte göras någon uppdelning mellan
företagsformer över vilket det allmänna har ett rättsligt bestämmande inflytande och företagsformer där ett sådant bestämmande inflytande inte föreligger. Lagen ska därför anges gälla
för verksamhet hos staten, kommuner, landsting och enskilda
som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller omfattas av ett
internationellt säkerhetsskyddsåtagande (säkerhetskänslig verksamhet).

Nu gällande ordning
Säkerhetsskyddslagen är direkt tillämplig för såväl myndigheter,
kommuner och landsting som verksamhet som bedrivs i olika företagsformer. Vilka verksamheter som lagen gäller för anges i dag på
ett förhållandevis omständligt sätt i 1 § säkerhetsskyddslagen.
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Bestämmelsen innehåller bl.a. ett moment som särskiljer aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka det allmänna har ett rättsligt bestämmande inflytande. Vid myndigheter,
kommuner och landsting samt vid företagsformer där det allmänna
har ett rättsligt bestämmande inflytande gäller säkerhetsskyddslagen enligt ordalydelsen generellt medan den för enskilda (dvs.
företagsformer där det allmänna inte utövar något rättsligt bestämmande inflytande) gäller om verksamheten är av betydelse för
rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism. Vad
som i sammanhanget avses med rättsligt bestämmande inflytande
definieras i 4 §. Vilken funktion uppdelningen mellan olika slag av
verksamhetsformer fyller för att bestämma lagens tillämpningsområde och varför olika uttryckssätt valts i fråga om lagens tillämplighet framstår som oklart.
Hur kraven på säkerhetsskydd skulle regleras när det är fråga
om enskild verksamhet var föremål för överväganden när
säkerhetsskyddslagen infördes. Säkerhetsskyddsutredningens förslag1 byggde på just en åtskillnad mellan företag där det allmänna
har ett rättsligt bestämmande inflytande och företag där ett sådant
bestämmande inflytande inte finns. För andra än de ”offentligt
ägda” företagen skulle lagen bli tillämpligen först sedan den s.k.
funktionsansvariga myndigheten enligt beredskapslagstiftningen
tagit initiativ till att träffa ett säkerhetsskyddsavtal med det berörda
företaget. Den föreslagna metoden avfärdades dock av flera remissinstanser, bl.a. av konstitutionella skäl.2 Regeringen föreslog i
stället att lagen gjordes direkt tillämplig för samtliga företagsformer. Att lagen är tillämplig uttrycks dock i lagen på olika sätt
beroende på om det är fråga om myndigheter, kommuner, statliga
bolag etc. (1 § 1 och 2) eller enskild verksamhet (1 § 3). För enskild
verksamhet anges som nämnts att lagen gäller om verksamheten är
av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot
terrorism. För myndigheter, kommuner, statliga bolag etc. gäller
lagen utan något sådant kvalificeringskrav. Den konstruktionen
medför bl.a. krav på myndigheter och statliga bolag att oavsett
inriktning på verksamheten göra en dokumenterad säkerhetsanalys
enligt 5 § säkerhetsskyddsförordningen. Att kraven på säkerhets1
2

Betänkandet Säkerhetsskydd (SOU 1994:149), s. 135 ff.
Prop.1995/96:129 Säkerhetsskydd, s. 36 f.
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skydd har fått en sådan generell giltighet i den allmänna verksamheten verkar ha motiverats av kommunernas roll i beredskapsplanläggningen.3
Förändringsbehovet
I kapitel 10 har vi tagit upp förhållandet mellan bl.a. beredskapsplanläggning och säkerhetsskydd. En viktig utgångspunkt som vi
där redovisat är att bl.a. hänsynen till motstående intressen som
kostnadseffektivitet och skydd av personlig integritet medför att
krav på säkerhetsskyddsåtgärder behöver avgränsas till att gälla för
de verksamheter som är mest skyddsvärda från ett nationellt perspektiv. En annan väsentlig avgränsning är att säkerhetsskyddet är
inriktat mot i huvudsak antagonistiska hot. Verksamhet som är av
betydelse för Sveriges säkerhet är självfallet av särskilt intresse
också från ett vidare samhällsskydds- och beredskapsperspektiv.
Tillämpningsområdena sammanfaller däremot inte. Inom ramen för
det bredare arbetet med att stärka skyddet av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur ska risk- och sårbarhetsanalyser av
olika slag alltid utföras av kommuner, landsting och i princip också
av samtliga myndigheter (se avsnitt 13.4). Inte bara möjlig skadlig
påverkan från ett nationellt perspektiv är väsentlig i det sammanhanget. Också konsekvenser som är begränsade till en regional eller
lokal nivå ska beaktas. Skyddet ska också kunna svara mot en bredare hotbild som innefattar t.ex. extrema väderförhållanden och
olyckor. Krav på åtgärder i fråga om samhällsskydd och beredskap
gäller mot den bakgrunden för samtliga landets kommuner och
landsting och i princip samtliga myndigheter. Vi har valt att
åskådliggöra sambandet mellan säkerhetsskydd och andra skyddsåtgärder i samhället genom en pyramidskiss (se avsnitt 10.1.1) där
de verksamheter som bör omfattas av säkerhetsskyddslagen representerar den översta delen av en pyramid bestående av alla verksamheter som är viktiga för ett fungerande samhälle. Med en sådan
utgångspunkt för vad som bör omfattas av lagens tillämpningsområde förefaller det något inkonsekvent att t.ex. samtliga myndigheter och statliga och kommunala bolag – oberoende av vad verk3

Prop. 1995/96:129 s. 29 f.
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samheten avser – omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. En
sådan ordning kan också ge intryck av att säkerhetsskydd primärt
är en angelägenhet för allmän verksamhet. Beskrivningen av vilka
verksamheter som omfattas av lagen bör därför genomgående utgå
från ett kvalificeranderekvisit för att träffa endast de verksamheter
som behöver ett säkerhetsskydd. Ett enhetligt sätt att ange lagens
tillämpningsområde har också den fördelen att den nuvarande rätt
svårtillgängliga avgränsningsmetoden, som gör en skillnad mellan
olika former av enskild verksamhet utifrån en definition om vad
som konstituerar rättsligt bestämmande inflytande, blir överflödig.
Det avgörande för lagens tillämplighet bör således vara om verksamheten är att anse som säkerhetskänslig, dvs. är av betydelse för
Sveriges säkerhet eller omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande. Som vi betonat tidigare tar den definitionen av
säkerhetskänslig verksamhet inte sikte på verksamheten i stort, dvs.
myndigheten, bolaget etc., utan på de delar av en verksamhet, t.ex.
vissa anläggningar eller uppgifter, som är av betydelse för Sveriges
säkerhet eller annars behöver ett säkerhetsskydd med hänsyn till
ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
Att kvalificeringskravet gäller lika för alla verksamhetsformer
innebär en förenklad ordning där en skyldighet att genomföra en
dokumenterad säkerhetsskyddsanalys kommer att föreligga först
om verksamheten är säkerhetskänslig enligt lagens definition. För
vissa myndigheter etc. bör det vara rätt uppenbart att verksamheten
är att anse som säkerhetskänslig. För andra verksamheter kan det
vara nödvändigt att utföra någon form av förenklad säkerhetsskyddsanalys för att kunna bedöma om lagen är tillämplig eller inte.
I det avseendet är också vägledning från Säkerhetspolisen och
Försvarsmakten samt de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna4
viktigt (se avsnitt 21.1 och 21.2). Som vi betonat tidigare behöver
emellertid det primära ansvaret för säkerhetsskyddet, liksom i dag,
finnas på en verksamhetsnivå. Vad det ansvaret innebär bör dock
4
I direktiven används benämningen sektorsansvariga myndigheter som en samlande benämning för Affärsverket svenska kraftnät, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen och länsstyrelserna. Som framgår av avsnitt 10.1.5 har vi i stället valt att använda säkerhetsskyddsstödjande myndigheter som en samlande benämning för dessa myndigheter såvitt avser deras
funktioner för säkerhetsskyddet. Vi föreslår vidare i avsnitt 18.10 och 21.2.4 att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta över de uppgifter länsstyrelserna i
detta avseende har samt även, i fråga om tillsyn och rådgivning, vara säkerhetsskyddsstödjande myndighet för kommuner och landsting.
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framgå tydligare av regleringen. Den frågan behandlas i det
följande.

14.2

Tydligare regler om vilka skyldigheter lagen
innebär

Förslag: Följden av att lagen är tillämplig för en verksamhet ska
framgå tydligare genom att det i lagen anges att den som ansvarar för en säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av
säkerhetsskydd, se till att säkerhetsskyddsåtgärder vidtas, kontrollera att bestämmelserna om säkerhetsskydd följs samt lämna
uppgifter som följer av viss rapporteringsskyldighet till utsedda
tillsynsmyndigheter.
Säkerhetsskyddslagen innebär skyldigheter i olika avseenden för
myndigheter, kommuner, landsting och företag. Skyldigheterna
framgår både explicit och indirekt av säkerhetsskyddslagen och den
tillhörande förordningen. Kravet på att genomföra en säkerhetsanalys för att identifiera vad som ska omges av ett säkerhetsskydd
anges i 5 § säkerhetsskyddsförordningen. Kraven på att vidta
säkerhetsskyddsåtgärder framgår däremot endast indirekt av 5 §
säkerhetsskyddslagen där det anges att i verksamhet där lagen gäller
det säkerhetsskydd ska finnas som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Vad
säkerhetsskydd innebär och syftar till framgår av de efterföljande
lagbestämmelserna. I lag regleras också krav på att träffa säkerhetsskyddsavtal vid upphandling (8 §), krav på att göra säkerhetsprövning av personal (11 §) samt att utföra intern utbildning och kontroll (30 §). I säkerhetsskyddsförordningen finns bl.a. bestämmelser som närmare reglerar krav på informationssäkerhetsåtgärder
(10–13 §§).
Att säkerhetsskyddslagen är tillämplig medför skyldigheter i
olika avseenden för myndigheter, kommuner, landsting och enskilda verksamheter. Åligganden för enskilda verksamheter, kommuner och landsting ska ha stöd i lag. Mot den bakgrunden föreslår
vi en kompletterande bestämmelse i säkerhetsskyddslagen som
anger en grundläggande skyldighet för den som ansvarar för en
säkerhetskänslig verksamhet att utreda behovet av säkerhetsskydd
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(se avsnitt 13.2), vidta säkerhetsskyddsåtgärder och kontrollera det
egna säkerhetsskyddet. I fråga om säkerhetsskyddets nivå och
utformning bör det på samma sätt som i dag anpassas till
verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Dessutom behöver anges att säkerhetsskyddet i fråga om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska anpassas till den informationssäkerhetsklass som gäller för uppgiften (se vidare avsnitt 15.3).
Vidare bör bestämmelsen ge stöd för skyldigheten att i vissa avseenden lämna uppgifter om säkerhetsskyddet till myndigheter
som är utsedda att kontrollera säkerhetsskyddet (se vidare avsnitt
21.4).
Det bör framhållas att det förhållandet att en leverantör har
ingått ett avtal om säkerhetsskydd med t.ex. en upphandlande
myndighet inte medför att de skyldigheter som lagen anger för den
som ansvarar för en verksamhet därmed åligger leverantören. I
upphandlingssituationer där t.ex. en myndighet avser att begära in
anbud eller träffa avtal med en leverantör bör, som vi återkommer
till i kapitel 19, det säkerhetsskydd som behövs för upphandlingen
på samma sätt som i dag närmare preciseras och bestämmas genom
en skriftlig överenskommelse. I vissa fall kan dock leverantörens
verksamhet vara av sådant slag att denne ändå träffas av de skyldigheter som gäller för den som är ansvarig för en säkerhetskänslig
verksamhet.
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Säkerhetsskydd består av en uppsättning åtgärder för att ge ett
skydd för säkerhetskänslig verksamhet. I kapitel 13 har vi redogjort
för hur den säkerhetskänsliga verksamheten kan identifieras och
om hur hot mot sådan verksamhet kan analyseras och hanteras.
Grunden för att kunna vidta relevanta säkerhetsskyddsåtgärder är
en väl genomförd säkerhetsskyddsanalys som visar vilken
säkerhetskänslig verksamhet som behöver ett säkerhetsskydd och
vilka risker och sårbarheter som behöver hanteras i verksamheten.
Analysen ligger till grund för en säkerhetsplan där ändamålsenliga
säkerhetsskyddsåtgärder kan konkretiseras i tid och rum.
Vi har i kapitel 10 tagit upp att säkerhetsskyddsåtgärderna
informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning
ska kvarstå i en ny lag men att det finns behov av att se över
benämningarna. Den frågan behandlas i avsnitt 15.1 och i avsnitt
15.2 redogör vi för hur säkerhetsskyddsåtgärderna inbördes
förhåller sig till varandra. I avsnitt 15.3 föreslår vi därefter en
indelning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i fyra
informationssäkerhetsklasser och beskriver hur detta inte bara
påverkar informationssäkerheten utan även är av central betydelse
för övriga säkerhetsskyddsåtgärder. Avslutningsvis behandlar vi i
avsnitt 15.4 förhållandet mellan säkerhetsskyddsåtgärderna och
andra motstående allmänna och enskilda intressen.

323

714

Ett system av samverkande säkerhetsskyddsåtgärder

15.1

SOU 2015:25

Säkerhetsskyddsåtgärderna i en ny
säkerhetsskyddslag

Förslag: De tre säkerhetsskyddsåtgärderna ska kvarstå i en ny
lag och benämnas informationssäkerhet, fysisk säkerhet och
personalsäkerhet.
Dessa säkerhetsskyddsåtgärder samverkar och utgör ett
sammanhållet system för skydd av säkerhetskänslig verksamhet.

Delvis nya begrepp
I avsnitt 10.1.4 har vi redovisat att indelningen i tre
säkerhetsskyddsåtgärder ska bestå i en ny säkerhetsskyddslag. Skälen till detta är dels att lagen alltjämt bör ha ett verksamhetsperspektiv, dels att nuvarande indelning har fungerat bra och synes
vara ändamålsenlig.
Vi föreslår att begreppet informationssäkerhet behålls. Begreppet
infördes i nuvarande säkerhetsskyddslag som en ersättning för
begreppet sekretesskydd i 1981 års säkerhetsskyddsförordning.
Skälet till förändringen var huvudsakligen utvecklingen på informationsteknikens område.1 Informationssäkerhet är i dag ett vedertaget begrepp och används förutom i säkerhetsskyddslagstiftningen
även i övrigt som ett samlingsbegrepp för skyddsåtgärder för
information. Begreppet motsvaras på engelska av Information
Security. Informationssäkerheten behandlas vidare i kapitel 16 där
också innebörden av begreppet utvecklas.
Begreppet tillträdesbegränsning infördes i säkerhetsskyddslagen
som ersättning för begreppet tillträdesskydd i 1981 års säkerhetsskyddsförordning trots att flera remissinstanser invände mot
begreppet. Vi anser att begreppet i dag inte svarar fullt ut mot de
faktiska åtgärder som behöver vidtas inom ramen för denna
säkerhetsskyddsåtgärd. Det första ledet tillträde leder tankarna till
personer som fysiskt tar sig in i en byggnad eller på ett område.
Säkerhetsskyddsåtgärder bör kunna vidtas även mot andra tillvägagångssätt att skada eller på annat sätt obehörigen påverka t.ex. en
byggnad eller ett område och verksamheten där. Vidare bör det
1

Prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd, s. 26.
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kunna vidtas säkerhetsskyddsåtgärder mot t.ex. försändelser med
skadligt innehåll vilket inte heller är tillträde i ordets rätta betydelse. Vi föreslår därför att begreppet ändras till fysisk säkerhet vilket vi anser bättre överensstämmer med de faktiska åtgärderna.
Begreppet motsvaras på engelska av Physical Security. Den fysiska
säkerheten behandlas vidare i kapitel 17.
Begreppet säkerhetsprövning ersatte i nuvarande säkerhetsskyddslag det tidigare begreppet infiltrationsskydd.2 Skälen till ändringen var att åtgärderna syftar till mer än att bara ge ett skydd mot
infiltration, t.ex. ett skydd mot att personer som av andra anledningar är olämpliga ur säkerhetssynpunkt får del av hemliga uppgifter. När det gäller säkerhetsprövning föreslår vi en mindre systematisk förändring så att säkerhetsprövningen kompletteras med
krav på utbildning i säkerhetsskydd och att utbildningens betydelse
för säkerhetsskyddet på så sätt förtydligas. Som en ny rubrik på
dessa samverkande åtgärder föreslår vi begreppet personalsäkerhet.
Med denna systematik består alltså personalsäkerheten av delmomenten säkerhetsprövning och utbildning. Mot detta nya
begrepp kan invändas att åtgärderna inte avser enbart personal utan
även andra personer som deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Den
absoluta huvuddelen av de som omfattas av denna säkerhetsskyddsåtgärd träffas dock av ordet personal, åtminstone i sin
vidaste betydelse. Vi bedömer därför att någon missförståndsrisk
inte föreligger, trots att en viss brist i begreppets precision föreligger. Begreppet motsvaras på engelska av Personnel Security.
Personalsäkerheten behandlas vidare i kapitel 18.
Säkerhetsskyddsåtgärdernas omfattning
Vårt förslag till förändring av lagens systematik medför att en ny
lag ska ge ett skydd inte enbart för hemliga uppgifter och mot
terrorism. Lagen ska ge ett skydd för säkerhetskänslig verksamhet.
Det innefattar ett skydd för såväl säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter som för verksamhet som av annan anledning är
säkerhetskänslig. I det sistnämnda innefattas skydd mot skadlig
påverkan på t.ex. verksamheter som innefattar styrning och hante2

A prop. s. 28.
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ring av samhällskritiska it-system, el- och energiförsörjning, sammanställningar av uppgifter som är av central betydelse för ett fungerande samhälle eller verksamhet som behöver skyddas på den
grunden att den omfattar sådant som kan skada nationen, t.ex. vissa
verksamheter inom det kärntekniska området.
En sådan bredare ansats innebär bl.a. att skyddsåtgärderna som i
nuvarande säkerhetsskyddslag främst tar sikte på skydd av konfidentialitet för vissa uppgifter i en reformerad lag ska omfatta även
tillgängligheten och riktigheten för informationstillgångar där
sådan funktionalitet är av betydelse för Sveriges säkerhet. Den
fysiska säkerheten som i dag är inriktad mot att förhindra ett
obehörigt tillträde för i första hand skydd av hemliga uppgifter
eller mot terrorism utvidgas med ett sådant synsätt till att avse även
ett skydd mot skadlig påverkan mot säkerhetskänslig verksamhet
och mot obehörig åtkomst till t.ex. kärnavfall, vapensystem,
smittoämnen och andra farliga verksamheter som hos obehöriga
kan utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. I fråga om
personalsäkerheten
tydliggörs
att
pålitligheten
från
säkerhetssynpunkt ska prövas även i fråga om deltagande i annan
säkerhetskänslig verksamhet än sådan som rör hantering av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Säkerhetsskyddsåtgärdernas omfattning behandlas vidare i kapitel 16–18.

15.2

Säkerhetsskyddsåtgärdernas inbördes
förhållande

Ett system av samverkande åtgärder
Säkerhetsskyddsåtgärderna ska inte ses som tre från varandra isolerade åtgärder utan som delar i ett system för att uppnå ett ändamålsenligt skydd. Säkerhetsskyddsåtgärder inom dessa tre områden
ska samverka som en helhet. De olika delarna är beroende av
varandra. Säkerhetsskyddsåtgärderna kan i olika situationer kombineras på olika sätt för att optimera skyddseffekten. Ett sådant synsätt leder till ett balanserat och kostnadseffektivt säkerhetsskydd.
Grunden för vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska vidtas läggs i
säkerhetsskyddsanalysen och dessa åtgärder ska sedan konkretiseras i en säkerhetsskyddsplan. En säkerhetsskyddsplan som leder
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till åtgärder enbart inom personalsäkerheten bygger troligtvis i
många fall på en felaktigt genomförd analys eftersom den
säkerhetskänsliga verksamheten som ligger till grund för t.ex. en
säkerhetsklassplacering rimligen måste medföra krav på säkerhetsskyddsåtgärder också avseende informationssäkerhet och fysisk
säkerhet. Det saknas därför förutsättningar att uppnå ett tillräckligt
säkerhetsskydd utifrån en bedömning som tar sikte på enbart
behovet av säkerhetsprövning och som ensidigt fokuserar på
möjligheter till registerkontroll. Därtill kommer att säkerhetsprövning och registerkontroll medför ett ingrepp i den personliga
integriteten. Därför måste åtgärden vara noggrant bedömd mot det
behov som åtgärden ska tillgodose.
Det sagda innebär dock inte att de tre säkerhetsskyddsåtgärderna alltid måste ha samma omfattning. Ett säkerhetsskydd
för sådan säkerhetskänslig verksamhet som genom sin natur kan
innebära skadlig påverkan på en sådan nivå att det rör Sveriges
säkerhet (t.ex. kärnteknisk verksamhet) kanske har en tyngdpunkt
på den fysiska säkerheten medan en säkerhetskänslig verksamhet
som berör samhällskritisk it-infrastruktur av naturliga skäl har
fokus på informationssäkerheten. Dessa exempel kan också belysa
att, även när fokus ligger på en av åtgärderna, det inte går att bortse
från de övriga säkerhetsskyddsåtgärdernas betydelse. I båda
exemplen är även t.ex. personalsäkerhetsåtgärder viktiga inslag i
säkerhetsskyddet.
Ett område som tas upp i våra direktiv är säkerhetsskyddsåtgärder vid transporter av farligt gods. Direktiven hänvisar i det
avseendet till bl.a. en rapport från Riksrevisionen.3 Förslagen i rapporten har sedan direktiven beslutades till följd av ett regeringsuppdrag behandlats i en gemensam rapport från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och Transportsstyrelsen.4 I fråga om
säkerhetsskyddsåtgärder hänvisas i rapporten till vårt uppdrag.
Myndigheterna konstaterar dock bl.a. att regler om att vissa personer delaktiga i transport av farligt gods ska omfattas av
säkerhetsprövning med registerkontroll kan leda till att ett stort
3
Rapporten Skyddet för farligt gods, RiR 2008:29 (Ju2008/10750/L4, N2008/8857/TE,
Fö2008/3701/SSK).
4
2013-04-19 Redovisning av uppdrag om att stärka och utveckla transportskyddet vid
transport av farligt gods (Regeringsbeslut Fö2012/1989/SSK), Dnr MSB: 2012-5683, Dnr
TS: TSG2112-1058.
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antal personer träffas av sådan prövning eller kontroll.5 Det framhålls att de positiva skyddseffekterna noggrant bör relateras till
integritetsaspekten och det ökade arbete som krävs för att behandla
prövningar och kontroller.
Vi delar dessa uppfattningar och konstaterar att en restriktiv
hållning är nödvändig när det gäller att hänföra verksamheter till
kategorin i övrigt säkerhetskänslig verksamhet. För sådan verksamhet är det också särskilt viktigt att säkerhetsskyddet består av samverkande åtgärder av olika slag. För säkerhetsprövning behöver
särskild restriktivitet iakttas. Säkerhetsprövning kan vara ett komplement avseende vissa nyckelfunktioner inom t.ex. den nämnda
transportverksamheten. I övrigt bör fokus ligga på andra säkerhetsskyddsåtgärder avseende fysisk säkerhet och informationssäkerhet
och i fråga om utbildningsinsatser inom ramen för personalsäkerheten i stort. Också inom vissa andra områden där det i dag finns
stöd för registerkontroll, t.ex. personal vid vissa skyddsobjekt, är
det viktigt med en kritisk hållning till denna inriktning av
säkerhetsskyddet.
I arbetet med att ta fram lämpliga säkerhetsskyddsåtgärder finns
det fördelar med ett konstruktivt tänkande för att kunna åstadkomma ett säkerhetsskydd på ett kostnadseffektivt sätt och med så
små ingrepp som möjligt i enskildas integritet och i verksamhetens
effektivitet. Om arbetet t.ex. organiseras så att färre får del av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och att arbetet med dessa
uppgifter utförs i särskilda lokaler, kan det göras stora besparingar
när det gäller t.ex. byggnadstekniska åtgärder och utformning av
informationssystem. Dessutom innebär det att färre personer
behöver genomgå säkerhetsprövning. Med en sådan lösning minskas även den samlade sårbarheten.

5
På sidan 27 i rapporten nämns som exempel att cirka 16 000 förare har intyg att
transportera tankar lastade med farligt gods och kan därmed transportera bensin i volymer
överstigande 3 000 liter som definieras som farligt gods med hög riskpotential. Dessutom
kan ett flertal andra personer än de som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
utfärdar intyg för vara delaktiga i transportverksamheten, antingen som förare eller i någon
annan befattning.
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Säkerhetsskyddsåtgärdernas syfte
Säkerhetsskydd fokuserar på antagonistiska hot mot de delar av en
samhällsviktig verksamhet som kan ge upphov till de allvarligaste
konsekvenserna om de utsätts för bl.a. spionage, sabotage,
terrorism eller andra brott som direkt eller indirekt kan medföra
skada för säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskyddet har också
en viktig funktion i att ge ett skydd för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mot andra risker än sådana som beror på brott.
Exempel på sådana åtgärder är skydd mot avlyssning och åtgärder
för att minska utrymmet för misstag, tekniska brister eller annat
som kan medföra oavsiktlig skadlig påverkan på informationen.
Säkerhetsskydd handlar sammantaget om att bygga ett system av
olika komponenter som åstadkommer ett effektivt skydd av det
mest skyddsvärda.
Säkerhetsskyddsåtgärder kan ha fyra grundläggande funktioner.
Dessa funktioner är att förebygga, upptäcka, fördröja (eller i bästa
fall förhindra) samt hantera säkerhetshotande verksamhet. Detta
gäller inom alla de områden inom vilket säkerhetsskyddet kan
verka – informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.
Ett väl utformat säkerhetsskyddssystem tillhandahåller ett skydd
på djupet. Det ger även en tidig förvarning t.ex. genom larm och
minimerar skadekonsekvenserna om en komponent i säkerhetsskyddet skulle fallera.

15.3

Informationssäkerhetsklasser – grunden för
skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Förslag: Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i
fyra informationssäkerhetsklasser efter den skada för Sveriges
säkerhet som kan uppstå om uppgifterna röjs. De fyra klasserna
ska benämnas kvalificerat hemlig, hemlig, konfidentiell och
begränsad. Indelningen i informationssäkerhetsklasser är grunden för utformningen av den del av säkerhetsskyddsåtgärderna
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet som
tar sikte på skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av ett
internationellt säkerhetsskyddsåtagande ska, om de inte redan
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av annan stat eller mellanfolklig organisation har klassificerats,
på motsvarande sätt delas in en informationssäkerhetsklass utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för
Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.
En bestämmelse om indelning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska införas i säkerhetsskyddslagen.

Informationsklassificering enligt nuvarande reglering
När säkerhetsskyddslagen infördes konstaterade regeringen att det
inte var möjligt att i lagen precist ange på vilken nivå säkerhetsskyddet ska ligga. Enligt regeringen måste de överväganden i fråga
om säkerhetsskyddets utformning som görs i en verksamhet där
man regelmässigt handlägger frågor av mycket känslig natur skilja
sig från dem i en verksamhet där man mer tillfälligt kommer i
kontakt med dessa frågor. Regeringen menade att, med den föreslagna lagstiftningens utformning, säkerhetsskyddet i det enskilda
fallet ska ha den utformning som krävs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter gav utrymme för
olika hänsyn och att mer detaljerade bestämmelser kunde meddelas
genom tillämpningsföreskrifter.6
I säkerhetsskyddslagen finns inga specifika regler om informationsklassificering för uppgifter och handlingar. Genom ett antal
bestämmelser i framför allt säkerhetsskyddsförordningen framgår
det dock att hemliga uppgifter kan ha en synnerlig betydelse för
rikets säkerhet7 samt att ett röjande av en hemlig uppgift kan medföra enbart ett ringa men.8 Till dessa nivåskillnader kopplas olika
säkerhetsskyddsåtgärder som t.ex. placering i säkerhetsklass och
inventeringsintervall för hemliga handlingar. Det innebär att det
finns såväl ett utrymme för, som ett behov av, att klassificera
informationen utifrån hur allvarlig en skada kan bli vid ett eventuellt röjande av informationen.
Ett av de områden där lagen behöver utvecklas är när det gäller
möjligheterna till internationell samverkan på säkerhetsskydds6

A prop. s. 73 f.
T.ex. i 9 § säkerhetsskyddsförordningen.
8
T.ex. i 10 § säkerhetsskyddsförordningen.
7
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området. Ett annat utvecklingsområde är att en säkerhetsskyddslag
bör ge förutsättningar för ett nyanserat säkerhetsskydd som kan
anpassas till verksamhetens behov. Det leder in på frågan om en
indelning i fyra informationssäkerhetsklasser efter internationell
modell skulle kunna förbättra förutsättningarna för att möta dessa
utvecklingsbehov.
Försvarsmyndigheternas klassificeringssystem med fyra nivåer
Försvarsmakten införde 2004 fyra informationssäkerhetsklasser i
Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2003:7) om säkerhetsskydd, för
tillämpning i Försvarsmakten och vid de myndigheter som Försvarsmakten har föreskriftsrätt över enligt säkerhetsskyddsförordningen. Skälet till detta var att ett system med i praktiken två
nivåer – hemligt och kvalificerat hemligt – stod mot de fyra nivåer
(på engelska och i fallande ordning Top Secret, Secret, Confidential
och Restricted) som tillämpas av många länder och mellanfolkliga
organisationer. Genom att de två högsta nivåerna i praktiken motsvaras av de svenska nivåerna kvalificerat hemligt respektive hemligt blev konsekvensen att Försvarsmakten och andra myndigheter
inom försvarssektorn behövde anlägga ett alltför högt säkerhetsskydd för uppgifter på nivåerna Confidential och Restricted med
ökade kostnader och minskad effektivitet som följd.
Informationssäkerhetklasserna benämns som en kombination av
ordet HEMLIG (med versaler) och nivåernas benämning på
engelska (i fallande ordning HEMLIG/TOP SECRET, HEMLIG/SECRET,
HEMLIG/CONFIDENTIAL
och
HEMLIG/RESTRICTED).
Enligt Försvarsmakten och andra myndigheter i försvarssektorn
har hanteringen av uppgifter i myndigheternas internationella samarbeten härigenom blivit mer ändamålsenlig.
Nackdelar med nuvarande system
Avsaknaden av bestämmelser om en fyranivåindelning på en nationell nivå innebär problem främst i Sveriges relationer till andra länder och mellanfolkliga organisationer. Representanter från andra
länder uttrycker ofta en osäkerhet inför att det i Sverige finns två
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system för informationsklassificering som enbart beror på vid
vilken myndighet informationen hanteras.
Skillnaden kan också göra det svårt för myndigheter m.fl. att
bedöma hur den utländska säkerhetsklassificeringen ska förhålla sig
till svenska säkerhetsskyddsbestämmelser. När svenska myndigheter i dag får handlingar med skyddsvärt innehåll från andra staters myndigheter eller mellanfolkliga organisationer har dessa
handlingar normalt klassificerats enligt den fyragradiga skalan. Sverige förväntas av hänsyn till folkrättsliga förpliktelser hantera handlingarna på ett sätt som innebär att dessa skyddas i motsvarande
mån eller åtminstone inte med ett sämre skydd.
Fördelar med fyra klassificeringsnivåer
Ett klassificeringssystem med fyra nivåer ger bättre förutsättningar
att nyansera säkerhetsskyddet mera än vad två nivåer medger. Det
medför också bättre förutsättningar att undvika ett för högt
säkerhetsskydd för uppgifter som av en utländsk avsändare har
klassificerats som Confidential och Restricted eller motsvarande
beteckningar på andra språk. Ett klassificeringssystem som bygger
på fyra nivåer kommer att medföra att en uppgift som i dag ges ett
mer kostnadskrävande säkerhetsskydd än nödvändigt kan klassificeras på en lägre nivå och således ersättas av ett mindre kostsamt
säkerhetsskydd.
Både EU9 och Nato10 samt en stor del av länderna i Europa och
övriga världen använder i dag ett mer utvecklat nivåsystem än i
Sverige med fyra klassificeringsnivåer inom såväl militär som civil
verksamhet. Den omfattande internationella samverkan som i dag
förekommer mellan Sverige och andra länder och mellanfolkliga
organisationer har stor betydelse för frågan om hur säkerhetskänslig information bör klassificeras.
En viktig del av utredningens uppdrag är att bättre anpassa
säkerhetsskyddslagen till de krav som det internationella arbetet
ställer. En fördel med ett säkerhetsskydd som direkt sluter an till
9
TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET, CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL,RESTRIENT UE/EU RESTRICTED.
10
COSMIC TOP SECRET, NATO SECRET, NATO CONFIDENTIAL, NATO
RESTRICTED.
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de klassificeringsnivåer som andra staters myndigheter eller mellanfolkliga organisationer använder är att det underlättar det internationella samarbetet.
Nackdelar med fyra klassificeringsnivåer
En fyragradig indelning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
är dock inte utan nackdelar. För det första innebär det för den som
upprättar en handling som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter att det krävs en mer detaljerad kunskap om uppgifternas
betydelse och deras potentiella skadeeffekt om de röjs, än om
indelningen i stället skulle bestå av enbart två nivåer. Detta kräver
kunskap och erfarenhet hos den som ska utföra klassificeringen.
Det medför att myndigheter med en rådgivande och utbildande roll
behöver utveckla stödverktyg och genomföra utbildning för de
som i sitt arbete behöver göra sådan klassificering. En annan nackdel är att de två mellannivåerna i internationella regelverk och
många nationella lagstiftningar är relativt likartade avseende de
skyddsåtgärder som krävs. Det leder in på funderingar om dessa två
nivåer skulle kunna slås samman till en.
I tre för Sverige relevanta samarbetsländer – Frankrike, Storbritannien och USA – finns ett nationellt system med enbart tre
nivåer. Konstruktionen skiljer sig mellan dessa länder på ett sådant
sätt att, något förenklat, Frankrike och USA har avskaffat den
lägsta klassen, medan Storbritannien kan sägas ha en nivå i stället
för de två mellannivåerna. Detta har medfört att dessa länder måste
ha specialbestämmelser för att uppfylla kraven i t.ex. Natos
säkerhetsbestämmelser.
Om man väger samman de nackdelar som följer av förslaget att
införa fyra informationssäkerhetsklasser mot de fördelar som en
fyranivåindelning innebär, talar betydelsen av den internationella
anpassningen och möjligheten till nyansering i säkerhetsskyddet
ändå för att en fyranivåindelning är det lämpligaste alternativet. Vi
anser därför att ett system motsvarande det som används i många
andra länder och inom EU och Nato med fyra klassificeringsnivåer
ska införas i den nya lagstiftningen. Klassificeringen ska kopplas till
vilken skada ett röjande kan innebära.
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Fyra informationssäkerhetsklasser – ska svenska uttryck användas?
Vi föreslår alltså att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska
delas in i fyra informationssäkerhetsklasser motsvarande de internationellt vedertagna klassificeringsnivåerna Top Secret, Secret,
Confidential och Restricted. En fråga som uppkommer är hur dessa
nivåer ska uttryckas i lagstiftningen. Tänkbara alternativ är klassificeringsnivåer på enbart svenska eller engelska eller en kombination
av svenska och engelska.
Språklagen (2009:600) innehåller bl.a. bestämmelser om språkanvändning i offentlig verksamhet. Enligt språklagen har det allmänna ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. I
lagen slås fast att språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och
andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är
svenska.11 Vidare framgår att myndigheter har ett särskilt ansvar för
att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. Språklagens krav ska tillämpas så
länge det inte finns tillräckligt starka skäl för undantag. Vi konstaterar att merparten av de länder och mellanfolkliga organisationer som använder sig av fyra säkerhetsskyddsklasser använder
sig av beteckningar på det egna språket motsvarande de engelska
uttrycken Top Secret, Secret, Confidential och Restricted. Detta
gäller även för de länder som vi särskilt har studerat (se kapitel 8).
Ur språklig synvinkel finns flera tänkbara svenska beteckningar
för de fyra föreslagna säkerhetsskyddsnivåerna. Vi anser att det är
lämpligast med en anpassad svensk översättning av de engelska
begreppen med inspiration hämtad från begreppens benämningar i
Danmark, Finland och Norge. De svenska beteckningar som
föreslås är, i fallande ordning, kvalificerat hemlig, hemlig, konfidentiell och begränsad.
Kan Försvarsmaktens system för informationsklassificering tjäna som
modell?
Inom Försvarsmakten är informationssäkerhetsklass en beteckning
på en uppgift som anger vilken förväntad skada eller vilket förväntat men som inträffar om uppgiften röjs. Informationssäkerhets11

10 § språklagen.
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klassen har betydelse för hur uppgifterna ska hanteras för att ett
adekvat säkerhetsskydd ska erhållas. En informationssäkerhetsklass
anger således inte sekretessen för en uppgift eller en handling utan
enbart hur uppgiften eller handlingen ska hanteras för att erhålla
rätt skyddsnivå. Till informationssäkerhetsklasserna kopplas specifika åtgärder som också är anpassade till motsvarande lagstiftning i
andra länder och till säkerhetsbestämmelser inom EU och Nato.
Ett exempel är att en handling som är klassificerad som HEMLIG/TOP SECRET normalt ska förvaras i ett värdeskåp medan en
handling på nivån HEMLIG/RESTRICTED kan förvaras i ett låst
utrymme utan närmare kravspecificering. På detta sätt har det inom
försvarssektorn åstadkommits en kravharmoni med utländska
regelverk. Lösningen följer därmed Sveriges internationella
säkerhetsskyddsåtaganden. Denna lösning lämpar sig därför som
utgångspunkt för att införa fyra informationssäkerhetsklasser i en
ny säkerhetsskyddslag.
De fyra informationssäkerhetsklasserna
Placeringen av uppgifter i informationssäkerhetsklass ska alltså
styras av den skada för Sveriges säkerhet som kan uppstå om
uppgifterna röjs. Placeringen genomförs därmed utifrån en hypotetisk skadebedömning. Där bedöms vilka konsekvenser ett eventuellt röjande av uppgifterna skulle kunna få för de särskilda
skyddsintressena i säkerhetsskyddslagen. Genom att man på ett
konkret sätt försöker klarlägga vilka konsekvenserna blir kommer
det också tydligt att framgå vari skadan består. För att kunna placera en uppgift i rätt informationssäkerhetsklass är det viktigt att
uppgiften bedöms på ett konkret och korrekt sätt. Detta kräver
relevant sakkunskap av den som gör bedömningen.
I en handling förekommer ibland skyddsvärd information av
varierande grad. I ett sådant fall ska det vara den uppgift som, om
den röjs, orsakar störst skada som får styra handlingens placering i
informationssäkerhetsklass. Om det är praktiskt av något skäl kan
även olika delar av en handling ha olika klassificering, men det är
fortfarande den högsta nivån som styr hur handlingen ska hanteras.
Ändamålet med indelningen i olika informationssäkerhetsklasser är främst att ge olika uppgifter ett balanserat säkerhetsskydd
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med hänsyn till uppgifternas betydelse ur säkerhetssynpunkt.
Klassificeringen ska inte göras i större utsträckning och med placering i högre klass än vad som är nödvändigt.
Kvalificerat hemlig
I denna informationssäkerhetsklass placeras uppgifter vars röjande
kan medföra synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet. De
befarade konsekvenserna ska vara synnerligen allvarliga utifrån
skadans omfattning eller art och därigenom utgöra ett synnerligen
allvarligt hot mot de särskilda skyddsintressen som omfattas av
säkerhetsskyddslagen.
Hemlig
I denna informationssäkerhetsklass placeras uppgifter vars röjande
kan medföra betydande skada för Sveriges säkerhet. De befarade
konsekvenserna ska vara betydande utifrån skadans omfattning
eller art och därigenom innebära ett allvarligt hot mot de särskilda
skyddsintressen som omfattas av säkerhetsskyddslagen.
Konfidentiell
I denna informationssäkerhetsklass placeras uppgifter vars röjande
kan medföra en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet. De
befarade konsekvenserna ska inte vara obetydliga utifrån skadans
omfattning eller art och därigenom kunna medföra ett hot, om än i
begränsad omfattning, mot de särskilda skyddsintressen som
omfattas av säkerhetsskyddslagen.
Begränsad
I denna informationssäkerhetsklass placeras uppgifter vars röjande
kan medföra endast ringa skada för Sveriges säkerhet. De befarade
konsekvenserna ska vara ringa utifrån skadans omfattning eller art
och därigenom begränsade till att i mindre omfattning påverka,
försvåra, hindra, undergräva, misskreditera eller störa verksamheten
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för de särskilda skyddsintressen som omfattas av säkerhetsskyddslagen.
Uppgifter som omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande ska även de, om de inte redan
av annan stat eller mellanfolklig organisation har klassificerats, på
motsvarande sätt delas in i informationssäkerhetsklasser utifrån
den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges
förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.
Normalt sett är säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som
omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande redan försedda med en märkning som motsvarar informationssäkerhetsklass
i det upprättande landet eller i den mellanfolkliga organisationen.
Ofta anges i det internationella säkerhetsskyddsåtagandet att
märkningen är en förutsättning för ett åtagande för den mottagande parten att ge uppgifterna erforderligt säkerhetsskydd. Skälet till denna bestämmelse är att det är svårt för den mottagande
parten att avgöra vilka skäl som ska ligga till grund för klassificeringen och vilken skada som kan uppkomma för den upprättande
parten om uppgiften röjs. En gjord klassificering ska därför alltid
godtas.
I vissa internationella samarbeten som t.ex. deltagande i internationella krishanteringsinsatser förekommer det dock att en
svensk myndighet upprättar handlingar som innehåller uppgifter
som träffas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande. I dessa
fall kan det bli aktuellt att göra en klassificering utifrån den skada
som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges förhållande
till annan stat eller mellanfolklig organisation. Det regelverk som är
tillämpligt i det aktuella samarbetet kan utgöra ett stöd vid
bedömningen.
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Informationssäkerhetsklassernas betydelse för säkerhetsskyddsåtgärderna
Informationssäkerhetsklasserna har naturligtvis betydelse för
utformningen av säkerhetsskyddsåtgärder inom informationssäkerheten men de är också av central betydelse för sådana säkerhetsskyddsåtgärder inom fysisk säkerhet och personalsäkerhet där
konfidentialitetsaspekten av informationen är styrande. Grunden i
ett nyanserat säkerhetsskydd är att en säkerhetsskyddsåtgärd ska
vara tillräckligt omfattande – men inte mer – för att balansera den
risk som åtgärden ska motverka.
För den del av säkerhetsskyddet som riktar sig mot säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter står åtgärderna i direkt proportion
mot informationssäkerhetsklassen. Det innebär t.ex. att placering
av anställningar i säkerhetsklasser vid säkerhetsprövning som vi
beskriver i avsnitt 18.5 i det avseendet utgår från den informationssäkerhetsklass som gäller för uppgifter som den prövade ska ta del
av. Ett annat exempel är att styrkan i ett informationssystems
säkerhetsfunktioner ska anpassas efter informationssäkerhetsklassen för de uppgifter som systemet ska kunna hantera.
Möjligheterna till nyansering av säkerhetsskyddet utifrån
informationssäkerhetsklasserna kommer, åtminstone avseende
informationssäkerhet och fysisk säkerhet, till uttryck främst i myndighetsföreskrifter.

15.4

Säkerhetsskyddets utformning och hänsynen till
motstående allmänna och enskilda intressen

Förslag: Nuvarande bestämmelser i säkerhetsskyddslagen om
att säkerhetsskyddet ska utformas med beaktande av enskildas
rätt att enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar (5 § andra stycket) samt att tillträdesbegränsningar ska
utformas så att den enskildes rätt att röra sig fritt inte inskränks
mer än nödvändigt (10 § första stycket) tas bort.
I stället ska det i en ny lag finnas en generell bestämmelse om
att säkerhetsskyddsåtgärderna så långt det är möjligt ska utformas så att de inte medför skada eller annan olägenhet för andra
allmänna eller enskilda intressen.
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Allmänna utgångspunkter
I säkerhetsskyddslagen finns det bestämmelser som behandlar förhållandet till motstående intressen. Bestämmelserna anger att
säkerhetsskyddet ska utformas med beaktande av enskildas rätt att
enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar samt
att tillträdesbegränsningar ska utformas så att den enskildes rätt att
röra sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt.
Vår uppfattning är att bestämmelserna i sin nuvarande utformning leder tankarna fel. Det finns enligt oss inte några möjligheter
att säkerhetsskyddsåtgärder, varken rättsligt eller faktiskt, i sig
skulle kunna innebära inskränkningar i rätten att ta del av allmänna
handlingar eller rätten att röra sig fritt här i landet. Denna typ av
inskränkningar finns i annan lagstiftning där inskränkningen noggrant har avvägts mot motstående intressen. Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), OSL, och skyddslagen (2010:305) är
exempel på sådana lagar.
Nedan redogör vi för hur vi ser på förhållandet mellan sekretess
och informationssäkerhetsklasserna och senare förhållandet mellan
fysisk säkerhet och rätten att röra sig fritt.
Frågan om restriktivitet när det gäller beslut om inplacering i
säkerhetsklass behandlas vidare i avsnitt 18.8.
Förhållande mellan informationssäkerhetsklasserna och offentlighetsoch sekretesslagen
Som vi tidigare redogjort för innebär säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter sådana uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet
och av den anledningen omfattas av sekretess enligt offentlighetsoch sekretesslagen eller skulle ha omfattats av sekretess, om
uppgiften i stället förekommit i en verksamhet där bestämmelser
om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen gäller.
Det innebär att de fyra informationssäkerhetsklasserna inte
utvidgar sekretessen eller inskränker tryckfrihetsförordningens
bestämmelser om offentlighet för allmänna handlingar. Detta får i
sin tur två viktiga följder. För det första kan offentliga uppgifter
aldrig placeras i informationssäkerhetsklass. För det andra inryms
hela fyranivåindelningen inom de relevanta sekretessbestämmelsernas skaderekvisit. Det innebär att det är det skaderekvisit som
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ställs upp i de aktuella sekretessbestämmelserna som delas in i fyra
skadenivåer.
För att belysa detta med ett exempel utgår vi från att en myndighet har en uppgift som är av betydelse för Sveriges säkerhet som
om den röjs kan orsaka en ringa skada för landets försvar. Genom
att uppgiften kan orsaka skada för landets försvar omfattas den av
sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL. Genom att den är av betydelse för
Sveriges säkerhet uppfyller den kraven för en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift som ska placeras i informationssäkerhetsklass.
På grund av att den skada som kan uppkomma vid ett röjande av
denna uppgift enbart är ringa ska uppgiften placeras i informationssäkerhetsklassen begränsad. I detta exempel är det viktigt att
poängtera att, om skadan är så pass ringa att uppgiften inte ens
omfattats av sekretess, så utgör heller inte uppgiften en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift.

Källa: utredningens figur

Ovanstående figur visar förhållandet mellan offentlighets- och
sekretesslagen, nuvarande säkerhetsskyddslag och vårt förslag till
ny säkerhetsskyddslag. De tonade staplarna visar att de uppgifter
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som omfattas av sekretess enligt i detta fall 15 kap. 2 § OSL (försvarssekretess) inte påverkas i vårt förslag om informationssäkerhetsklasser. Staplarna visar även att de uppgifter som ska ges
ett skydd med nuvarande säkerhetsskyddslag, ska skyddas i en ny
lag i precis samma omfattning som i dag. Skillnaden är att den
tydligare indelningen i fyra informationssäkerhetsklasser medger
en nyansering i säkerhetsskyddet som korresponderar mot den
skada som ett obehörigt röjande av en uppgift innebär. Uppgifter
under staplarna är offentliga.
Förhållande mellan fysisk säkerhet och rätten att röra sig fritt
Bestämmelser om förbud för åtgärder som begränsar rörelsefrihet
och innebär andra begränsningar i enskildas grundlagsfästa fri- och
rättigheter finns i 2 kap. regeringsformen. Sådana begränsningar
kan bara göras genom lag och ska tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningar får förekomma
endast i den mån de är nödvändiga med hänsyn till ändamålet och
får inte sträcka sig så långt att de utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen (2 kap. 12 § andra stycket regeringsformen).
När det gäller rätten att röra sig fritt i landet och allemansrättens möjligheter att ha tillgång till naturen regleras detta i 2 kap. 8
och 15 §§ regeringsformen.
Rätten att röra sig fritt är dock inte oinskränkt. Det finns inte
någon generell rätt att fritt bereda sig tillträde till byggnader, anläggningar och installationer i allmän eller enskild ägo. Vidare finns
det lagstiftning som på olika sätt ytterligare begränsar rätten att
röra sig fritt och allemansrättens räckvidd. Skyddslagen är en sådan
lag. Den har ett skyddsändamål som delvis överensstämmer med
säkerhetsskyddslagens och den innehåller bestämmelser om bl.a.
tillträdesförbud. Skyddslagen beskrivs närmare i avsnitt 4.3.
Säkerhetsskyddsåtgärden fysisk säkerhet har inte någon självständig betydelse i det avseendet att den i sig innebär en inskränkning i grundlagsskyddade rättigheter, utan åtgärden handlar om att
bl.a. förhindra ett obehörigt tillträde där detta har sin grund i annan
lagstiftning, t.ex. skyddslagen. Sådana åtgärder kan vara perimeterskydd i form av stängsel eller andra åtgärder som personell
eller teknisk bevakning.
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Att i en säkerhetsskyddslag ha en hänvisning till att fysisk säkerhet inte ska utformas så att den enskildes rätt att röra sig fritt inte
inskränks mer än nödvändigt leder därmed tankarna fel, eftersom
det enligt vår uppfattning inte är möjligt att utforma den fysiska
säkerheten på ett sådant sätt.
En sådan bestämmelse fyller dock ett syfte i skyddslagen där ett
sådant övervägande behövs när en byggnad, anläggning eller ett
område ska bli ett skyddsobjekt enligt ett beslut enligt lagen. En
sådan bestämmelse finns i 18 § andra stycket skyddslagen.
En ny mer ändamålsenlig bestämmelse
Med anledning av det som redovisats om säkerhetsskyddets förhållande till grundlagsskyddade fri- och rättigheter föreslår vi att de
nuvarande bestämmelserna på detta område i säkerhetsskyddslagen
ersätts med en bestämmelse om att säkerhetsskyddet så långt det är
möjligt ska utformas så att det inte medför skada eller annan olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen.
Ett sådant mera allmänt hållet åliggande anser vi svarar bättre
mot det faktiska behovet när det gäller avvägning av säkerhetsskyddets utformning. En sådan bestämmelse tar på ett tydligare
sätt sikte på att bl.a. motverka effektivitetförluster och onödiga
kostnader som kan uppkomma till följd av ett obalanserat
säkerhetsskydd i såväl allmän som enskild verksamhet. Angående
säkerhetsskyddsåtgärder och skyddet av den personliga integriteten
se också vårt förslag i avsnitt 18.8.
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Information är en central resurs i många verksamheter och så även i
verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Våra
direktiv beskriver utvecklingen på informationsområdet sedan
nuvarande säkerhetsskyddslag trädde i kraft på följande sätt:
Sedan säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 1996 har informationstekniken och användningen av den genomgått en betydande utveckling.
Bland annat internet, som fick sitt egentliga genomslag i mitten på
1990-talet, har i grunden förändrat förutsättningarna för informationssäkerhetsarbetet. Mycket stora informationsmängder, såväl öppen som
hemlig, hanteras i it-system. En rad verksamheter, både hos det allmänna och inom näringslivet, är helt beroende av digitala system för
bl.a. styrning, reglering och övervakning. Även internationaliseringen
har påverkat förutsättningarna för informationssäkerheten. Det gäller
exempelvis i samband med utflyttning av verksamhet till utlandet, bl.a.
inom energiförsörjningen.

Vi har i avsnitt 9.3.1 redogjort för de förändringsfaktorer avseende
utvecklingen på informationsområdet som bör påverka utformningen av en ny säkerhetsskyddslag. I detta kapitel anger vi i avsnitt
16.1 syftet med informationssäkerheten i en ny säkerhetsskyddslag.
I avsnitt 16.2 tar vi upp begrepp och benämningar inom området
informationssäkerhet. Som vi har beskrivit i kapitel 10 behöver
lagen utvecklas från att nästan uteslutande ha varit inriktad på konfidentialiteten för sekretessbelagd information till att ge ett skydd
för viss information på ett sådant sätt att brister i antingen konfidentialiteten, tillgängligheten eller riktigheten (eller kombinationer av dessa) motverkas. I avsnitt 16.3 redogör vi för vad som
fortsättningsvis bör gälla för behörighet till och delgivning av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Slutligen beskriver vi i avsnitt 16.4 vilka säkerhetsskyddsåtgärder som kan vara aktuella för
att skydda information med fokus på de åtgärder som bör regleras i
förordningsform.
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Vad ska informationssäkerhet syfta till?

Förslag: Syftet med säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet ska anges vara att förebygga dels att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs, dels skadlig inverkan på andra informationstillgångar som avser säkerhetskänslig verksamhet.
I nuvarande säkerhetsskyddslag definieras informationssäkerhet
som en säkerhetsskyddsåtgärd för att förebygga att uppgifter som
omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs,
ändras eller förstörs.
Som vi har beskrivit tidigare är detta alltför snävt med hänsyn
till det skyddsbehov som finns för informationstillgångar vars riktighet och tillgänglighet är av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. Det är inte säkert att denna typ av information omfattas av
sekretess – tvärtom är fallet snarare det motsatta. Ett exempel på
säkerhetskänslig information som normalt inte omfattas av sekretess är driftsinformation för energidistribution. Säkerhetskänsliga
informationstillgångar bör därför ges ett skydd oavsett om
informationen i dessa omfattas av någon form av sekretess eller
inte.
Vi föreslår därför att säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet delas upp i två delmoment. Det första tar sikte på skyddet
av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter från det perspektivet att
åtgärderna ska förebygga att uppgifterna röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs. I informationssäkerhetssammanhang brukar
man tala om skydd för konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
I denna del är det konfidentialitetsperspektivet som är det framträdande.
I det andra momentet anges att åtgärderna ska förebygga skadlig
påverkan på informationstillgångar som annars är av betydelse för
säkerhetskänslig verksamhet. I detta fall är det därför enbart
riktighets- och tillgänglighetshänsyn som gör sig gällande.
Med informationstillgångar avses information och informationssystem i vid bemärkelse, dvs. uppgifter, handlingar och tekniska system som används för att i olika avseenden elektroniskt
kommunicera och i övrigt behandla uppgifter. Observera att
begreppet har en delvis annan och mer långtgående betydelse i den
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internationella standarden för ledning av informationssäkerhet
(LIS) där även människor ingår i begreppet.
Sammanfattningsvis syftar informationssäkerheten till att tillgodose
 att informationen finns tillgänglig när den behövs,
 att informationen är och förblir riktig,
 att informationen är tillgänglig för endast dem som är behöriga
att ta del av den, samt
 att hanteringen av informationen är spårbar.
Den första punkten (tillgänglighet) innebär att informationen ska
kunna utnyttjas i förväntad utsträckning och inom önskad tid. Den
andra punkten (riktighet) innebär att informationens värde eller
innebörd över tiden ska överensstämma med det som informationen är avsedd att avspegla. Den tredje punkten (konfidentialitet/hemlighållande) innebär att endast de som är behöriga ska få
ta del av informationen. Den fjärde punkten (spårbarhet) innebär
att det ska vara möjligt att i efterhand härleda hur informationen
har hanterats, t.ex. vem som har läst en viss uppgift och när läsningen ägde rum.
Dessa fyra aspekter på informationssäkerheten beskrivs i det
följande.
Konfidentialitet
Konfidentialitet för uppgifter av betydelse för rikets säkerhet är
den bärande principen i nuvarande säkerhetsskyddslagstiftning.
Konfidentialitetsaspekten innebär att uppgifter som, om de röjs för
obehöriga, kan medföra en skada behöver ett skydd mot ett sådant
röjande. I det allmännas verksamhet är konfidentialietsfrågan nära
sammanlänkad med bestämmelserna om sekretess i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400), OSL, och en materiell bestämmelse
om sekretess är också en förutsättning för att på ett meningsfullt
sätt vidta åtgärder för att förhindra ett obehörigt röjande av en
uppgift.
Konfidentialitetsaspekten har även i vårt förslag till ny
säkerhetsskyddslag och säkerhetsskyddsförordning en framträdande position, även om skyddsåtgärderna föreslås omfatta även
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riktighets- och tillgänglighetskrav. Det förhållandet beror främst på
att säkerhetsskyddsåtgärderna som tar sikte på konfidentialiteten är
mer detaljerade och konkreta än beskrivningen av säkerhetsskyddsåtgärder avseende driftsäkerhet, dvs. för att säkerställa riktighet
och tillgänglighet. Det beror i sin tur på att åtgärderna i den delen
utgår från bl.a. de fyra informationssäkerhetsklasserna och därmed
sammanhängande krav i internationella säkerhetsskyddsåtaganden.
Riktighet och tillgänglighet
Riktighets- och tillgänglighetsaspekter kan förekomma i säkerhetskänslig verksamhet där brister i informationens riktighet eller tillgänglighet kan få allvarliga konsekvenser, även om uppgifterna inte
omfattas av sekretess. Exempel på detta finns t.ex. i system för
styrning och reglering inom energisektorn samt inom
verksamhetsområdet telekommunikation. Vi föreslår att informationssäkerheten ska förebygga skadlig inverkan på sådana uppgifter. Riktigheten innebär att informationens värde (t.ex. siffror)
eller innebörd (t.ex. ord) över tiden ska överensstämma med det
som informationen är avsedd att avspegla. Informationen ska därmed inte obehörigen kunna ändras.
Tillgänglighet innebär att informationen ska kunna utnyttjas i
förväntad utsträckning och inom önskad tid. Detta kan uttryckas
som att informationen ska ha ett skydd mot att den obehörigen
görs otillgänglig eller förstörs.
I dessa fall handlar det inte om att ge informationen ett skydd
mot röjande utan snarare att åstadkomma en robusthet i system
utifrån de krav på riktighet och tillgänglighet som finns i en verksamhet. Riktighets- och tillgänglighetskrav är svårare att indela i
nivåer än när det gäller konfidentialitetskrav. Detta på grund av att
kraven kan vara mycket varierande i olika verksamheter och system
och svårare att uttrycka i generella termer.
Spårbarhet
Spårbarhet innebär att det ska vara möjligt att i efterhand härleda
hur informationen har hanterats, t.ex. vem som har tagit del av en
viss uppgift eller ändrat denna och när delgivningen eller ändringen
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ägde rum. Spårbarheten är viktigt för att kunna indikera säkerhetshot och incidenter i system.

16.2

Begrepp och benämningar

16.2.1

Informationssäkerhet

Förslag: I avsnitt 15.1 har vi föreslagit att informationssäkerhet
kvarstår som begrepp i en ny säkerhetsskyddslag. Det finns
anledning att utveckla innebörden av det begreppet.
Termen informationssäkerhet infördes i 1996 års lagstiftning som en
ersättning till det tidigare begreppet sekretesskydd. I dag är termen
informationssäkerhet allmänt spridd och accepterad, och den
används inom skilda verksamheter där kraven och behoven av
skydd skiljer sig åt. Termen träffar därför skyddet av olika slag av
information hos såväl enskilda som vid myndigheter.
Åtgärder som är förknippade med informationssäkerheten
enligt säkerhetsskyddslagen kan inte särskiljas från informationssäkerhet i en vidare bemärkelse. Exempel på detta är skydd mot
skadlig kod och användarautentisering som är relevanta åtgärder
även för it-system som inte är av betydelse för Sveriges säkerhet.
Föreskrifter som meddelas med stöd av lagstiftningen, måste kunna
avse informationssäkerheten i stort för de verksamheter som
omfattas av säkerhetsskyddslagens krav. Detsamma gäller för tillsyn. En helhetssyn krävs inom detta område och såväl föreskrifter
som tillsyn måste kunna omfatta samtliga de relevanta åtgärder
som syftar till att ge ett skydd för information.
16.2.2

Informationssäkerhetens beståndsdelar

Informationssäkerhet innebär åtgärder av olika slag för att skydda
information som är av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.
Sådan information förekommer i olika miljöer och verksamheter
och hanteras och används på flera olika sätt. Därför måste
säkerhetsskyddsåtgärderna anpassas för att passa för dessa skiftande förutsättningar. Uppgifternas form saknar i sammanhanget
betydelse och åtgärderna måste avse såväl uppgifter på papper som
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elektroniskt lagrade och kommunicerade uppgifter samt uppgifter
som kan läsas ut ur t.ex. bilder eller materiel. Ett angreppssätt är att
beskriva informationens livscykel från det att den skapas till det att
den upphör eller förstörs och att utifrån denna beskrivning identifiera moment som har betydelse för säkerheten. Dessa moment i
informationshanteringen kan skyddas genom administrativa, fysiska eller tekniska säkerhetsskyddsåtgärder eller genom en kombination av dessa. Detta kan illustreras med åtgärden kopiering av
säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som bör omfattas av såväl
administrativa rutiner om hur kopiering får ske som tekniska
säkerhetsskyddskrav på lagringsmedia i kopiatorn.
Huvuddelen av dessa åtgärder är av sådan karaktär att de även
fortsättningsvis bör kunna beskrivas i tillämpningsföreskrifter.
Vissa bestämmelser bör dock meddelas i förordning, eftersom de
rör bl.a. förhållandet mellan förvaltningsmyndigheter. Dessa åtgärder beskrivs närmare i avsnitt 16.4.
För att beskriva åtgärdernas karaktär kan de indelas i tre kategorier – administrativ informationssäkerhet, it-säkerhet och kommunikationssäkerhet. Indelningen följer i princip Rådets beslut om
säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade
EU-uppgifter.1 Syftet med denna kategorisering är dels att åtgärderna riktar sig mot olika målgrupper, dels att genomförandet av
åtgärderna kräver olika typer av kompetens.
Administrativ informationssäkerhet
Till de administrativa informationssäkerhetsåtgärderna hör åtgärder
som tar sikte på rutiner, arbetsflöden och arbetsledning. Här kan
nämnas bestämmelser om registrering, distribution, kopiering,
kvittering och inventering av handlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Ett exempel på en sådan bestämmelse är att handlingar som placerats i informationssäkerhetsklass
konfidentiell eller högre ska kvitteras av den som tar del av handlingen. En för säkerhetsskyddet central fråga är reglerna om behörighet till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Behörighetskriteriet i nuvarande säkerhetsskyddsförordning som innebär att en
1
Rådets beslut av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av
säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (2013/488/EU).
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person för att vara behörig till hemliga uppgifter ska vara pålitlig
från ett säkerhetsperspektiv, ha relevanta kunskaper om
säkerhetsskyddet och ha behov av uppgifterna för sin tjänst eller
för sitt uppdrag är också en bestämmelse som hör till denna
kategori.
It-säkerhet
It-säkerheten innefattar såväl rutiner och handhavanden i och kring
informationssystem som tekniska krav på säkerhetsfunktioner i
systemen och dess komponenter. För att framför allt säkerställa att
tillgängligheten är i enlighet med verksamhetens krav bör alla itsystem som används i säkerhetskänslig verksamhet vara föremål för
kontinuitetsplanering. Även säkerhetskopiering är en viktig åtgärd
som ger ett skydd i termer kring tillgänglighet och riktighet. Till itsäkerheten hör även bestämmelser som rör krav på säkerhetsgodkännande av it-system inför driftsättning.2 Ett exempel på en
säkerhetsskyddsbestämmelse inom it-säkerheten är att lagringsmedia som innehåller säkerhetsklassificerade uppgifter ska förvaras
och hanteras på samma sätt som säkerhetsskyddsklassificerade
handlingar. Åtgärder som behörighetskontroll och skydd mot obehörig avlyssning är viktiga beståndsdelar av it-säkerheten.
Kommunikationssäkerhet
I dag används termen signalskydd för att beskriva det i huvudsak
kryptografiska skyddet för information i s.k. signalskyddssystem.
Termen leder dock tankarna till en tid då analoga signaler kommunicerades i sambandssystem i form av tal eller telegrafi. Bestämmelser om signalskydd och kryptografiska funktioner förekommer i
dag i flera olika författningar. I 3 b § förordningen (2007:1266)
med instruktion för Försvarsmakten framgår att Försvarsmakten
ska leda och bedriva militär säkerhetstjänst, leda och samordna
signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra kryptografiska
funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd information samt
biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och
2

12 § tredje stycket säkerhetsskyddsförordningen.
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annan
signalskyddsverksamhet.
I
regleringsbrevet
till
3
Försvarsmakten anges att signalskyddet är en ”säkerhetsskyddsangelägenhet”. Genom lydelsen i instruktionen verkar signalskyddstjänsten vara skild från militär säkerhetstjänst vilket sannolikt inte
är avsett. I regleringsbrevet framgår i stället att den militära
säkerhetstjänsten består av säkerhetsunderrättelsetjänst, säkerhetsskyddstjänst och signalskyddstjänst. Begreppens inbördes ordning
är därmed inte helt tydlig.
Begreppet kommunikationssäkerhet4 är därför bättre och
beskriver på ett bättre sätt vad funktionen avser. Kommunikationssäkerhet syftar i huvudsak till att förhindra eller försvåra avlyssning
eller obehörig påverkan av information i kommunikationssystem.
Det kryptografiska skyddet har en central roll i kommunikationssäkerheten, och det särskilda kompetensområde som kryptografin
tillhör är i sig en för Sverige skyddsvärd strategisk förmåga. Ett
exempel på en bestämmelse som tar sikte på kryptografiska funktioner är att enbart kommunikationssäkerhetssystem som är godkända av Försvarsmakten får användas för kommunikation av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Kryptografiska funktioner
kan användas för även andra säkerhetshöjande åtgärder som identifiering, autentisering, signering och verifiering utan att vara en del
av kommunikationssäkerheten.
När det gäller regleringen kring signalskydd anser vi att den frågan bör utredas vidare och vi lämnar inte några förslag som innebär
att begreppet ta bort. Det som ryms inom begreppet i dag sammanfaller dock med det som en ny säkerhetsskyddslag omfattar.
Signalskyddet i sin nuvarande utformning är därmed en del av
informationssäkerheten i vårt förslag till säkerhetsskyddslag.
Vi tar dock ett första steg genom att föreslå att Försvarsmaktens rätt att meddela föreskrifter om signalskyddstjänsten flyttas
till säkerhetsskyddsförordningen och omformuleras så att den
avser en möjlighet för Försvarsmakten att meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen i fråga om
kryptografiska funktioner. Detta innefattar såväl kryptografiska
funktioner i kommunikationssäkerhet som i annan tillämpning.

3
Regeringsbeslut 10, bilaga 5, 2013-12-19, Fö2012/2150/MFU (delvis), Fö2013/110/MFI,
Fö2013/123/ESL (delvis) m.fl.
4
Detta motsvarar även den engelska termen Communication Security eller förkortat Comsec.
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Behörighet och delgivning

Behörighet att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
Kriterierna för behörighet till hemliga uppgifter regleras i dag i 7 §
säkerhetsskyddsförordningen. Dessa innebär att en person ska vara
pålitlig från säkerhetssynpunkt, ha kunskap om säkerhetsskyddet
och ha behov av uppgifterna för sitt arbete för att en delgivning ska
vara tillåten. Kravet på pålitlighet från säkerhetssynpunkt korresponderar mot bestämmelserna om säkerhetsprövning.
Kriterierna motsvarar de som gäller i många andra länder och i
mellanfolkliga organisationers säkerhetsbestämmelser och vi ser
inte något behov av att ändra dessa kriterier.
Behörigheten till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter styrs
av den verksamhet som uppgifterna förekommer i, vilket sammanhänger med att det enbart är i verksamheten som det kan avgöras
om en person behöver uppgifterna för sitt arbete. Ett system där en
verksamhet styr över behörigheten hos personer i en annan verksamhet torde vara främmande när det gäller relationen mellan fristående myndigheter. I förhållandet mellan myndigheter och leverantörer finns det dock ett stort utrymme för en myndighet att
inom ramen för ett uppdrag styra vilka personer hos leverantören
som ska ha behörighet till uppgifterna.
I avsnitt 20.4 behandlar vi frågan om s.k. säkerhetsintyg för person som upprättas av en svensk myndighet och innebörden av
dessa intyg när det gäller möjligheter för bosatta i Sverige att under
vissa förutsättningar kunna delta i det som närmast motsvaras av
säkerhetskänslig verksamhet i andra länder eller vid mellanfolkliga
organisationer. När det gäller det omvända förhållandet, att
utländska medborgare ska delta i säkerhetskänslig verksamhet i
Sverige, ska behörighetskriterierna även i dessa fall vara uppfyllda.
När det gäller pålitlighetskravet kan detta vara uppfyllt på två sätt –
dels genom att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen är
genomförd, dels genom att en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation har upprättat ett säkerhetsintyg för den
aktuella personen och intyget gäller för den informationssäkerhetsklass som är nödvändig i det specifika fallet. I det sistnämnda alternativet bör en säkerhetsskyddsöverenskommelse med det aktuella
landet eller den mellanfolkliga organisationen vara en förutsättning
för att ett säkerhetsintyg ska godtas. Skälet till detta är att landets
eller organisationens rutiner för prövning av personer från
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säkerhetssynpunkt bör vara kända och motsvara det som gäller i
Sverige.
I kapitel 20 återkommer vi till frågan om internationella samverkansformer avseende bl.a. säkerhetsintyg.
Sekretess- och tystnadspliktsbevis
I avsnitt 15.3 har vi redogjort för hur sekretessen förhåller sig till
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och att det senare begreppet bygger på att antingen sekretess gäller för uppgifterna eller att
dessa skulle ha omfattats av sekretess om uppgifterna i stället förekommit i en verksamhet där bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen gäller. Syftet med den föreslagna
definitionen är att en uppgift ska vara en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift om kriterierna är uppfyllda oberoende av i
vilken verksamhet uppgifterna hanteras (se avsnitt 12.2). I avsnitt
22.1 behandlar vi frågan om tystnadsplikt för sådana uppgifter.
Den som tillåts ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
ska upplysas om räckvidden och innebörden av sekretessen eller av
tystnadsplikten. Räckvidden av meddelarfriheten och begränsningar i denna, samt en erinran om att ett straffrättsligt ansvar
under vissa omständigheter kan uppkomma om uppgifterna röjs
för obehöriga, bör ingå i en sådan upplysning.
Sekretessens och tystnadspliktens giltighet är emellertid inte
beroende av ett sekretessbevis eller en tystnadspliktsförbindelse.
Förbindelsen eller beviset kan nämligen aldrig få någon annan betydelse än att utgöra en bekräftelse på att en person har erinrats om
tystnadsplikt och aktuella säkerhetsbestämmelser. Handlingarnas
huvudsakliga rättsliga funktion är att i en rättegång eller i ett
disciplinärt förfarande tjäna som bevis för att personen har förstått
eller bort förstå att han eller hon bröt mot sin tystnadsplikt.
Skyddet när säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter lämnas ut till en
utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter från Sverige kan lämnas ut
till andra länders myndigheter och mellanfolkliga organisationer. I
säkerhetsskyddslagen finns det inte några bestämmelser som direkt
tar sikte på ett sådant informationsutbyte, även om vissa bestäm-
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melser antyder att detta kan vara möjligt. Ett exempel är bestämmelsen i 11 § säkerhetsskyddsförordningen som handlar om anlitande av Utrikesdepartementets kurirförbindelser för försändelser
till utlandet.
Det finns författningsbestämmelser som reglerar när uppgifter
som omfattas av sekretess får delges utländska myndigheter och
mellanfolkliga organisationer. Två sådana bestämmelser är av betydelse i sammanhanget. Den första är 8 kap. 3 § OSL som ger två
alternativa möjligheter till sådant utlämnande. Det första fallet är
när en föreskrift i lag eller förordning tillåter att uppgifter som
omfattas av sekretess lämnas ut. I det andra fallet är ett utlämnande
tillåtet när ett sådant hade varit tillåtet till en motsvarande svensk
myndighet och det dessutom enligt den utlämnande myndigheten
står klart att det ligger i svenskt intresse att uppgiften delges.
Den andra bestämmelsen finns i förordningen (2010:649) om
utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med
utländsk myndighet. Förordningen gäller för tre myndigheter –
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets
forskningsinstitut. Enligt bestämmelsen får en uppgift för vilken
sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § OSL (försvarssekretessen) lämnas
ut till en utländsk myndighet som deltar i ett samarbete inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde. I bestämmelsen finns en
begränsning som ställer krav på att utlämnandet enligt den utlämnande myndighetens prövning är nödvändigt för att kunna
genomföra samarbetet. Vidare får uppgifter som är av synnerlig
betydelse för rikets säkerhet eller som kan ge underlag för
utveckling av motmedel mot Sveriges försvarssystem inte lämnas
ut.
I författningstexten används skrivningen lämnas ut men det är
inte frågan om ett sådant utlämnande som avses i tryckfrihetsförordningen, dvs. att uppgifterna blir offentliga.
Det finns inte några bestämmelser som tar sikte på vilka krav
som kan ställas på mottagaren när det gäller skyddet av uppgifterna
som delges. En viktig princip är att skyddet ska vara detsamma
oavsett i vilken verksamhet den säkerhetsskyddsklassificerade uppgiften hanteras. Avsaknaden av krav på säkerhetsskydd för uppgifter som delges till bl.a. utländska myndigheter är därför otillfredsställande.
I avsnitt 6.1 har vi beskrivit möjligheten för två länder att ömsesidigt överenskomma om säkerhetsskydd för varandras säkerhets-
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skyddsklassificerade uppgifter. Ett sådant internationellt säkerhetsskyddsåtagande binder inte enbart Sverige att ge ett säkerhetsskydd
för den andra partens klassificerade uppgifter utan även det motsatta förhållandet. Av det följer att i de fall där det finns sådana
överenskommelser har de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
som delges ett betydligt bättre skydd än i de fall där en sådan
säkerhetsskyddsöverenskommelse saknas. Vi föreslår därför en
bestämmelse i säkerhetsskyddsförordningen som anger att
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas ut till en
utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation ska omfattas av
ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande hos den mottagande
myndigheten eller organisationen. En sådan bestämmelse finns
även i många andra länder. Det är den utlämnande myndigheten
som ska säkerställa att det finns en giltig överenskommelse. Det
förutsätts därvid att överenskommelsen är av sådan karaktär att den
är folkrättsligt bindande för parterna, dvs. utgör ett traktat i
Wienkonventionens mening.5 Andra typer av överenskommelser
som s.k. Memorandum of Understanding (MoU) eller projektsäkerhetsavtal är inte tillräckliga. De binder i bästa fall enbart vissa
myndigheter hos parterna. Det skydd som följer av sådana
överenskommelser är dessutom ofta svagt och underordnat
nationell lagstiftning.
Sverige
har
i
dag
internationella
säkerhetsskyddsöverenskommelser med ett 30-tal länder och mellanfolkliga organisationer, vilket omfattar den absoluta huvuddelen av de länder som
vi utbyter skyddsvärda uppgifter med. Nya överenskommelser tillkommer efterhand som behoven uppstår och det pågår ett kontinuerligt arbete med att omförhandla äldre överenskommelser och
att förhandla nya. Det kan emellertid undantagsvis uppstå en situation där det finns ett behov av att kunna delge säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter till ett annat land även om det inte finns en
giltig överenskommelse om säkerhetsskydd. I de fall där det finns
särskilda skäl som motiverar att risken för de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna får stå tillbaka för andra tungt vägande
intressen bör det finnas en möjlighet att besluta om undantag från
kravet på en säkerhetsskyddsöverenskommelse. Ett sådant fall kan
vara när ett för Sverige viktigt internationellt samarbete måste
5
Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer eller
internationella organisationer sinsemellan av den 21 mars 1986.
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påbörjas innan en förhandling om en säkerhetsskyddsöverenskommelse med det aktuella landet har avslutats. Bestämmelsen ska därför kompletteras med en sådan möjlighet. Bestämmelsen kompletteras även med en upplysningshänvisning till ovan
nämnda bestämmelser om när uppgifter som omfattas av sekretess
får delges till en utländsk myndighet. I en övergångsbestämmelse
bör därutöver anges att kravet gäller fullt ut först efter en
övergångsperiod.

16.4

Åtgärder inom informationssäkerheten

Anteckning om informationssäkerhetsklass
Krav bör ställas på att en säkerhetsskyddsklassificerad handling
märks så att det framgår vilken högsta informationssäkerhetsklass
uppgifter i handlingen har. Märkningen gör det tydligt för den som
hanterar handlingen vilka krav på säkerhetsskydd som gäller. En
bestämmelse om märkning bör finnas i säkerhetsskyddsförordningen. Kravet på märkning gäller oberoende av handlingens
form och täcker därför även t.ex. lagringsmedia och handlingar i
elektroniskt format. För att kravet inte ska bli onödigt betungande
bör handlingar som är arkiverade undantas och i fråga om andra
handlingar som redan är märkta bör kravet gälla först efter en
övergångsperiod.
Om en säkerhetsskyddsklassificerad handling kan antas komma
att lämnas över till utländska myndigheter eller leverantörer, ska
den även förses med en markering om ursprungsland. Det finns
dock inget som hindrar att en myndighet förser samtliga säkerhetsskyddsklassificerade handlingar med anteckning om ursprungsland
eller kompletterar anteckningen med särskilda behörighetsrestriktioner.
I 5 kap. 5 § OSL finns det bestämmelser om s.k. sekretessmarkering. Anteckningen om informationssäkerhetsklass utgör
inte en sådan markering och sekretess- och informationssäkerhetsklassmarkering kan således förekomma parallellt eller i
kombination. Hur märkningen ska utformas i detalj bör regleras i
tillämpningsföreskrifter.
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Inventering
Inventering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och lagringsmedia som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
är en åtgärd vars syfte är bl.a. att kunna upptäcka om en sådan uppgift kan ha blivit röjd. Kravet på inventering bör kvarstå i en ny
förordning, dock enbart för handlingar på nivån konfidentiell och
däröver. Ett inventeringsintervall på ett år för kvalificerat hemliga
handlingar bör kvarstå i en ny säkerhetsskyddsförordning. För
övriga handlingar bör inventeringsintervallet bestämmas i tillämpningsföreskrifter. Handlingar som förvaras i arkiv bör undantas
från kravet på inventering eftersom arbetsinsatsen inte står i rimlig
proportion till det skydd som åtgärden medför.
Försändelser till utlandet
Bestämmelsen i nuvarande förordning om att Utrikesdepartementets kurirförbindelser i regel ska användas för försändelser till
utlandet bör kvarstå i sin nuvarande utformning även i en ny
säkerhetsskyddsförordning. Neddragningar i Utrikesdepartementets kurirverksamhet har medfört att behovet av alternativa distributionsmöjligheter har ökat och sannolikt kommer att fortsätta
öka i framtiden. Möjligheten att föreskriva eller besluta om
undantag från huvudregeln gör andra lösningar möjliga för distribution i de fall där kurirförbindelser inte är möjliga eller lämpliga. Även denna bestämmelse bör därför stå kvar i en ny säkerhetsskyddsförordning.
I många länder och mellanfolkliga organisationer finns särskilda
kurirbestämmelser för kurirer som inte omfattas av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.6 Även om dessa kurirer
inte har något diplomatiskt skydd, kan rutinerna ändå tjäna som
förebild för hur föreskrifter på detta område skulle kunna utformas, i syfte att öka flexibiliteten när det gäller försändelser utomlands.

6

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961.
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Konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet i it-system
Säkerhetsskyddsanalysen är som betonats tidigare av central betydelse för säkerhetsskyddet. Som komplement till den föreslagna
bestämmelsen att bl.a. göra en säkerhetsskyddsanalys och att vidta
relevanta säkerhetsskyddsåtgärder föreslår vi en bestämmelse i förordningen om säkerhetsskyddet för it-system. Av bestämmelsen
bör framgå att den som avser att inrätta ett it-system som ska
användas för säkerhetskänslig verksamhet ska analysera vilka krav
på skydd som finns och se till att säkerhetsskyddet utformas så att
dessa krav tillgodoses. Syftet med bestämmelsen är att
säkerhetsskyddsbehov för ett system tidigt ska identifieras för att
på så sätt undvika fördyringar som kan uppstå om sådana behov
upptäcks sent i systemutvecklingen.
Aggregering av uppgifter i systemen bör särskilt beaktas. Det
innebär att ett it-system som kan förväntas innehålla en omfattande
mängd uppgifter på en viss nivå kan behöva ett säkerhetsskydd som
är högre än vad nivån som sådan motiverar.
Samråd inför säkerhetsgodkännande
I 12 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen finns en
bestämmelse som innebär att, innan en myndighet inrättar ett
”register som ska föras med hjälp av automatisk databehandling”
och som innehåller vissa slag av uppgifter, myndigheten ska samråda med Försvarsmakten alternativt Säkerhetspolisen. Förutom att
bestämmelsen bör moderniseras bör den även kompletteras dels
med ett tillägg att ett samråd är nödvändigt även då it-systemet
väsentligen förändras, dels med en utvidgning att bestämmelsen
avser även system som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet,
även om de inte behandlar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Samrådet ska ske med Säkerhetspolisen eller, om organisationen
hör till Försvarsmaktens tillsynsområde, Försvarsmakten. Samrådet
ska vara begränsat till it-system som kan förutses komma att
behandla säkerhetsskyddklassificerade uppgifter i informationssäkerhetsklassen konfidentiell eller däröver eller som är av
motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet. Kvalificeringskravet
motiveras av att ett tidskrävande samrådsförfarande inte står i
paritet med den skada som t.ex. ett it-system som behandlar uppgifter på nivån begränsad kan medföra. Kravet på ”motsvarande
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betydelse” för Sveriges säkerhet gör att it-system som är av ringa
betydelse för Sveriges säkerhet inte omfattas av bestämmelsen.
Exempel på system av motsvarande betydelse torde vara folkbokföringsregistret och andra it-system som på nationell nivå används
för samhällsviktiga funktioner för t.ex. elförsörjning, telekommunikationer, samfärdsel och allmän försäkring.
Ett tidigt samråd kan bl.a. ge värdefull vägledning om hur ett
från säkerhetssynpunkt godtagbart system kan utformas på ett
kostnadseffektivt sätt. Formerna för samråd och vilka uppgifter ett
samrådsförfarande ska omfatta bör kunna regleras i tillämpningsföreskrifter. Samrådet i de fall där systemen ska användas i en
internationell miljö bör utformas på ett sådant sätt att det framgår
att krav på systemet som följer av internationella säkerhetsskyddsåtaganden har beaktats.
It-säkerhet i fleranvändarsystem
I 12 § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen finns en
bestämmelse om it-säkerheten i s.k. fleranvändarsystem, dvs. itsystem som ska användas av mer än en person. Med sådana system
menas dock inte t.ex. fristående datorer som kan användas av flera
personer. System som behandlar hemliga uppgifter ska enligt denna
bestämmelse vara försett med funktioner för behörighetskontroll
och registrering av händelser i systemet som är av betydelse för
säkerheten.
Flera av utredningens experter har framfört att fler relevanta
krav bör kunna ställas på ett sådant system. Vi föreslår att fleranvändarsystem som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska vara försedda med funktioner för behörighetskontroll,
registrering av händelser i systemet som är av betydelse för säkerheten, skydd mot obehörig avlyssning, intrångsskydd, skydd mot
skadlig kod samt skydd mot röjande signaler. Kraven kan dock
behöva nyanseras, särskilt när det gäller system som innehåller
uppgifter i den lägsta informationssäkerhetsklassen. Försvarsmakten och Säkerhetspolisen bör därför kunna föreskriva och
besluta om undantag från kraven.
När det gäller it-system som används i säkerhetskänslig verksamhet utan att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter behandlas i
dessa bör det inte införas motsvarande krav. Skälet till det är att
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kravbilden för dessa system är så olika att detaljerade föreskrifter
riskerar att bli svårtillämpade.
Ackreditering av it-system
Enligt 12 § tredje stycket säkerhetsförordningen får vissa it-system
som innehåller hemliga uppgifter inte tas i drift förrän det godkänts
från säkerhetssynpunkt av den för vars verksamhet systemet inrättas. Det bör även fortsättningsvis finnas en bestämmelse om
säkerhetsgodkännande av informationssystem som innehåller
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (s.k. ackreditering).
Ackreditering innebär ett godkännande av att ett it-system i en
given utformning och konfiguration uppfyller ställda informationssäkerhetskrav och ur den aspekten får tas i drift.
Ackrediteringen har betydelse även för it-system som ska sammanlänkas med internationella it-system. En vanlig rutin är att det i
dessa fall utfärdas ett intyg att de säkerhetskrav som gäller för
systemet är uppfyllda (på engelska Statement of Compliance). Rutiner kring detta beskrivs närmare i avsnitt 20.2.
Kommunikationssäkerhet
Också kravet på kommunikationssäkerhetsskydd i 13 § säkerhetsskyddsförordningen bör föras över till en ny förordning med en
modernisering av terminologin men i övrigt med i huvudsak samma
betydelse som i dag.
Det innebär att myndigheter och andra som förordningen gäller
för, innan de behandlar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i
ett it-system utanför deras kontroll, ska förvissa sig om att det för
uppgifterna där finns ett tillräckligt säkerhetsskydd.
Kryptografiska funktioner
Kryptografiska funktioner kan användas inom kommunikationssäkerheten men även i säkerhetslösningar för t.ex. lagring av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och för autentisering av
användare. Bestämmelsen om att kryptografiska funktioner som
ska användas i informationssäkerheten ska godkännas av Försvars-
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makten bör föras över till en ny förordning. Försvarsmakten och
Säkerhetspolisen bör ges möjlighet att föreskriva eller besluta om
undantag utom i de fall där kraven följer av ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande.
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Detta kapitel rör den säkerhetsskyddsåtgärd som i säkerhetsskyddslagen benämns tillträdesbegränsning. En reformerad lag ska
ge ett skydd för information av betydelse för säkerhetskänslig
verksamhet ur flera aspekter än enbart konfidentialitet. Det innebär
att tillträdesbegränsning, som i dag reglerar behörigheten till platser och lokaler, måste utvecklas i samma riktning.
Detta kapitel inleds med en utvecklad förklaring till förslaget i
kapitel 15.1 att förändra begreppet tillträdesbegränsning till fysisk
säkerhet och syftet med åtgärden (avsnitt 17.1). Därefter redovisar
vi förhållandet mellan fysiskt säkerhetsskydd och bestämmelser i
skyddslagen (2010:305) och hur detta bör uttryckas i en reformerad säkerhetsskyddslag (avsnitt 17.2). Slutligen redovisar vi vilka
internationella säkerhetsskyddsåtaganden som påverkar utformningen av den fysiska säkerheten (avsnitt 17.3) samt vilka slag av
åtgärder som bör kunna regleras genom tillämpningsföreskrifter
(avsnitt 17.4).

17.1

Vad ska fysisk säkerhet syfta till?

Förslag: Med fysisk säkerhet ska avses sådana säkerhetsskyddsåtgärder som ska förebygga förebygga dels att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller
objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter eller där verksamhet som av annan anledning är
säkerhetskänslig bedrivs, dels skadlig inverkan på sådana
områden, byggnader, anläggningar eller objekt.
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Nuvarande benämning
Vid tillkomsten av nuvarande säkerhetsskyddslag ersattes den tidigare benämningen tillträdesskydd med tillträdesbegränsning utan att
begreppet ändrades i sak.1 Benämningen kritiserades av ett flertal
remissinstanser på grund av att det ändrade en invand benämning
och det framfördes att andra benämningar vore att föredra för det
fall att den tidigare benämningen behövde ändras. I andra länder
och även i Sverige används begreppet fysisk säkerhet (på engelska
Physical Security) som en beskrivning av bl.a. åtgärder för att förhindra att personer får tillträde till byggnader, områden och anläggningar som de inte är behöriga för. Begreppet är dock vidare än så
och avser även ett skydd mot obehöriga fordon och mot att oönskad materiel och oönskade substanser som t.ex. vapen samt sprängoch tändmedel medförs till platser där de kan orsaka skada. Begreppet kan även innefatta åtgärder för att förebygga att försändelser
med sjukdomsalstrande organismer eller toxiska ämnen orsakar
skada.
I en del av dessa avseenden är begreppet tillträdesbegränsning i
den nuvarande säkerhetsskyddslagen för snävt, eftersom det tar
sikte på i första hand personer och enbart i syfte att förebygga att
obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till hemliga
uppgifter eller utöva terrorism.2 Definitionen återspeglar att nuvarande lag i första hand ger ett skydd för uppgifter, och då enbart
från ett konfidentialitetsperspektiv.
Förändringsbehoven och syftet med åtgärden
Som vi har beskrivit i avsnitt 10.2.1 behöver lagen utvecklas för att
på ett tydligare sätt ge ett skydd för enskild verksamhet samt att
uppgifter som omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande skyddas. Dessutom ska informationens skyddsvärde
bestämmas inte enbart utifrån ett konfidentialitetsperspektiv utan
även utifrån riktighets- och tillgänglighetskrav. Detta förhållande
gäller även för säkerhetsskyddsåtgärden tillträdesbegränsning. I en
ny säkerhetsskyddslag behövs ett begrepp som tydligare svarar mot
1
2

Prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd, s. 27 f.
7 § första stycket 2 säkerhetsskyddslagen.
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behovet av att skydda säkerhetskänslig verksamhet av olika slag.
Det nuvarande begreppet behöver därför utvecklas i denna riktning. Vi har översiktligt beskrivit skälen till de nya begreppen i
kapitel 15.1.
Ett första förändringsbehov är att det förebyggande skyddet
inte ska avse enbart obehörig tillgång till uppgifter som omfattas av
sekretess och rör rikets säkerhet (hemliga uppgifter) utan även
sådana uppgifter som omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande. Detta löses genom att det i kapitel 12 definierade
begreppet säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter täcker båda
dessa uppgiftstyper.
Ett andra behov är att förhindra obehörigt tillträde till byggnader m.m. där övrig säkerhetskänslig verksamhet bedrivs, dvs. sådan
säkerhetskänslig verksamhet som inte omfattar hantering av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Detta bör därför anges
specifikt i begreppsdefinitionen.
Slutligen behöver begreppet kompletteras genom ett tillägg som
avser ett förebyggande skydd mot skadlig påverkan mot sådana
områden, byggnader, anläggningar eller objekt där säkerhetskänslig
verksamhet bedrivs. Syftet med detta är att åtgärderna ska omfatta
även ett förebyggande skydd mot angrepp som sker utifrån eller på
distans. Ett exempel på ett sådant angrepp är försändelser med
skadebringande verkan som sprängmedel eller sjukdomsalstrande
organismer. Ett annat exempel är att med tekniska hjälpmedel obehörigen få insyn i den säkerhetskänsliga verksamheten.
Med anledning av dessa förtydliganden är fysisk säkerhet en
lämpligare benämning. Begreppet överensstämmer väl med motsvarande begrepp på engelska.

17.2

Koppling till skyddslagen

Skyddslagen
Skyddslagen med tillhörande förordning och tillämpningsföreskrifter ger rättsliga förutsättningar för ett kvalificerat skydd för
vissa byggnader, andra anläggningar och områden samt militära
fartyg och luftfartyg (skyddsobjekt).
Skyddsändamålen är att ge ett särskilt skydd mot sabotage,
terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terrorist363
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brott och spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter
som rör totalförsvaret. En utgångspunkt för skyddslagstiftningen
är att systemet med skyddsobjekt fyller en funktion för skydd mot
säkerhetshotande verksamhet. Skyddslagen har ett tydligt fokus på
fredstida viktiga samhällsfunktioner utan att för den skull minska
betydelsen av försvarsrelaterad verksamhet. Ett avgörande skäl för
denna inriktning är enligt regeringen att samhället generellt sett har
blivit väsentligt mera sårbart än tidigare.3 Det är en sårbarhet som
inte behöver hänga samman med militära eller direkta säkerhetspolitiska förhållanden men som ändå utsätter samhället för risker
och påfrestningar på grundläggande samhällsfunktioner.
Skyddslagens skyddsändamål överensstämmer i stor omfattning
med de skyddsändamål som vi föreslår ska gälla för en reformerad
säkerhetsskyddslagstiftning. Fokus ligger i de båda lagstiftningarna
på ett skydd för den för Sverige mest betydelsefulla verksamheten
mot i huvudsak kvalificerade antagonistiska hot.
Skyddet av ett skyddsobjekt genomförs huvudsakligen som ett
fysiskt bevakningsskydd genom att med tekniska åtgärder och bevakning ordna ett förstärkt tillträdesskydd. Personalen som ska
svara för bevakningen (skyddsvakter) har i lagen getts ett antal
befogenheter som är relativt långtgående.4
En eventuell följdändring i skyddslagen
Eftersom skyddslagens och säkerhetsskyddslagens skyddsändamål i
stor omfattning är desamma kan det finnas skäl att terminologin i de
båda lagarna överensstämmer i de fall där detta är möjligt. Lydelsen
hemliga uppgifter som rör totalförsvaret i skyddslagens bestämmelse
om skyddsändamål tycks semantiskt vara en snävare delmängd av
de hemliga uppgifter som definieras i säkerhetsskyddsförordningen. Om detta är avsett eller inte framgår inte av motiven. Både
skyddslagen och säkerhetsskyddslagen tar sikte på såväl civil som
militär verksamhet. Den civila verksamheten har fått en ökande
betydelse. Vi har föreslagit att i en ny säkerhetsskyddslag ska begreppet säkerhetsskyddsklassificerad uppgift ersätta hemlig uppgift.
Det innebär att även uppgifter som ska skyddas enligt internatio3
4

Prop. 2009/10:87 Skyddslagen, s. 25 f.
Se även redovisningen av bestämmelser om skyddsobjekt enligt skyddslagen i avsnitt 4.3.
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nella säkerhetsskyddsåtaganden omfattas av definitionen (se avsnitt
12.2). Mot bakgrund av vad som anförts kan det finnas anledning
att överväga behovet av att en motsvarande ändring i skyddslagen.
Norska sikkerhetslovens bestämmelser om objektssäkerhet
Inom ramen för utredningens internationella utblick har den norska sikkerhetsloven beskrivits i avsnitt 8.1.4. Som ett utmärkande
drag i denna lag, vilket skiljer sig från nuvarande säkerhetsskyddslag, finns ett kapitel som beskriver objektsikkerhet. Detta kapitel
innehåller ett åliggande för myndigheter som lagen gäller för att
besluta om s.k. skjermningsverdige objekter. Det är objekt som är av
betydelse för ”säkerhetspolitisk krishantering och försvar av riket,
för kritiska civila samhällsfunktioner, för [nationella] symbolvärden eller som kan utgöra en fara för miljön eller befolkningens liv
och hälsa.”5 Dessa objekt ska också klassificeras i kategorierna
mycket kritisk, kritisk eller viktig i fallande skala utifrån vilken
skada som ett angrepp på objektet kan medföra. Klassificeringen
innebär en till varje klass hörande målsättning om hur skyddet ska
vara utformat, med en kombination av olika säkerhetsskyddsåtgärder. Lagen ger även en möjlighet att ingå en överenskommelse med
en annan stat eller internationell organisation om skydd för
utländska objekt i Norge.
Objektssäkerhet i en ny säkerhetsskyddslagstiftning
Vi anser att den norska sikkerhetsloven innehåller bestämmelser
om objektssäkerhet som på ett bra sätt skulle kunna tydliggöra förhållandet mellan skydds- och säkerhetsskyddslagen. Sådana
bestämmelser skulle dock kunna utformas genom tillämpningsföreskrifter. Vi föreslår därför inte att någon bestämmelse om detta
tas in i en ny lag. Däremot är den nuvarande hänvisningen till
skyddslagen fortfarande relevant och bör därför kvarstå oförändrad
i en ny säkerhetsskyddslag.

5
17 § lov (1998-03-20:10) om forebyggende sikkerhetstjenste (sikkerhetsloven). Citatet är
översatt från norska.
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Internationella åtaganden avseende fysisk
säkerhet

EU-bestämmelser
I rådets beslut av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter6 finns
det bestämmelser om fysiskt säkerhet. Bestämmelserna finns i
huvudsak i bilaga II till beslutet och omfattar regler som syftar till
att ge ett skydd mot obehörigt tillträde till lokaler där säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter hanteras.
Bestämmelserna är således något snävare till sitt syfte än vad vi
föreslår för säkerhetsskyddsåtgärden fysisk säkerhet. Bestämmelserna rör krav på riskanalys och ger exempel på olika säkerhetsskyddsåtgärder som kan vidtas, t.ex. perimeterskydd, bevakning
och larm. Bestämmelserna indelar också utrymmen där säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter kan hanteras, i två kategorier –
administrativa respektive säkra utrymmen (på engelska Administrative Areas och Secured Areas). Till kategorierna kopplas krav som
ska vara uppfyllda för att säkerhetsskyddsklassificerade EUuppgifter ska få hanteras där.
Bestämmelserna är på en sådan detaljnivå att de i Sverige bör
kunna genomföras i form av tillämpningsföreskrifter. De myndigheter som ska utfärda tillämpningsföreskrifter till säkerhetsskyddslagen bör söka ledning i de nämnda EU-bestämmelserna för
att i den utsträckning det med hänsyn till svenska förhållanden är
möjligt följa kraven i bestämmelserna.
Övriga internationella säkerhetsskyddsåtaganden
I kapitel 6 har vi redovisat Sveriges internationella säkerhetsskyddsåtaganden. En inte oväsentlig del av dessa består av i huvudsak
bilaterala säkerhetsskyddsöverenskommelser mellan Sverige och ett
annat land eller mellanfolklig organisation. Överenskommelserna
är vanligtvis utformade på en generell nivå, men avseende den
fysiska säkerheten är det vanligt med en artikel med bestämmelser
6
Rådets beslut av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (2013/488/EU).
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om hur besök ska genomföras. Besöksbestämmelserna omfattar
enbart besök där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska utbytas eller delges den andra parten.
Artikelns utformning kan naturligtvis skilja sig åt mellan de
olika överenskommelserna, men ett gemensamt krav, och en i
sammanhanget internationell vedertagen princip, är att det land
vars personal ska besöka det andra landet (eller den mellanfolkliga
organisationen) i god tid före mötet ska skicka en besöksbegäran
till den mottagande parten (på engelska Request for Visit, RfV).
Denna ska innehålla uppgifter om besökare och deras inplacering i
säkerhetsklass, syftet med besöket, vilken plats besöket ska ske på
och övriga uppgifter som besöksmottagaren kan behöva. Besöksbegäran ska skickas från en behörig myndighet i det land som
besökarna kommer ifrån. Dessa typer av besöksrutiner har sin
främsta tillämpning inom ramen för industribesök i säkerhetskänsliga internationella projekt, främst inom försvarsmaterielområdet.
Det är naturligtvis viktigt att Sverige uppfyller kraven i dessa
överenskommelser, men kraven är av sådan karaktär att de lämpligen bör regleras i form av tillämpningsföreskrifter.
Det internationella säkerhetsskyddssamarbetet behandlas närmare i kapitel 20.

17.4

Åtgärder för fysisk säkerhet

Allmänt om säkerhetsskyddsåtgärden och regleringen av denna
Säkerhetsskyddet inom den fysiska säkerheten består av ett antal
åtgärder som rör bl.a. tillträde, byggnadstekniska åtgärder och
bevakning. De flesta av dessa bestämmelser är av sådan karaktär
och detaljeringsgrad att de bör finnas i myndighetsföreskrifter. För
att tydliggöra den fysiska säkerheten och ge en bild av hur skyddet
kan utformas redogör vi nedan för ett antal åtgärder som kan ha sin
plats i sådana föreskrifter.
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Behörighet och sektionering
För att den fysiska säkerheten ska vara relevant behövs det bestämmelser om vem som ska vara behörig till byggnader, platser och
anläggningar samt vilka utrymmen som bör vara tillgängliga för
allmänheten och besökare. Ibland kan en sektionering av en byggnad vara ändamålsenlig genom att behörigheten till olika delar av en
verksamhet kan vara olika.
Byggnadstekniska åtgärder och områdesskydd
Bland de byggnadstekniska åtgärderna finns perimeterskydd i form
av stängsel och staket, grindar, dörrar och portar samt omslutningsytor i form av väggar, golv, tak och fönster. Robustheten i
dessa åtgärder kan ofta mätas mot olika typer av standarder och
därmed nivåindelas utifrån aktuella hot och betydelsen av det som
ska skyddas.
Skydd av viss utrustning och installationer
Även tekniskt skydd, barriärer etc., kan behövas för att ge ett
skydd mot viss avgränsad teknisk utrustning som datorer, kommunikationsutrustning och elförsörjning. Viss utrustning kan även
behöva förses med exempelvis larm.
Bevakning
Bevakning genomförs som inre och yttre bevakning och syftar dels
till att hindra obehöriga, dels till att upptäcka intrångsförsök, incidenter och brister i säkerhetsskyddet. Ibland skiljer man mellan
personell bevakning och teknisk bevakning.
Passersystem - nycklar, kort och koder
I stor omfattning styrs det behöriga tillträdet till byggnader, lokaler
och områden av antingen elektroniska passersystem eller nycklar.
Även biometriska passersystem förekommer där behörigheten
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kontrolleras mot en persons unika fysiska karaktär, t.ex. fingeravtryck eller retina. Det behövs en reglering dels om hur tillförlitligheten och robustheten i passersystem ska mätas, dels när det
gäller administrativa rutiner för säker hantering av nycklar, passerkort och koder.
Larm och kameraövervakning
För att upptäcka obehörigt tillträde kan larm och kameraövervakning användas. Larm bör terminera i någon form av larmcentral för
att åtgärder mot det obehöriga tillträdet ska kunna vidtas.
Larmsystemet innefattar sensorer som kan vara volym- och
linjedetektorer, kross- och vibrationsdetektorer samt seismiska
detektorer. Liksom för passersystem behövs det administrativa
bestämmelser om t.ex. kodhantering och vilka åtgärder som ett
utlöst larm ska medföra.
Brand, fukt och explosioner
Den fysiska säkerheten ska inte avse enbart skyddet för information ur ett konfidentialitetsperspektiv. När det gäller krav på tillgänglighet och riktighet är det därför viktigt att vidta åtgärder mot
antagonistiska säkerhetshot som tar sikte på dessa aspekter. Särskilt
it- och kommunikationssystem är sårbara när det gäller t.ex. brand
och fukt. Detta kan gälla även för annan säkerhetskänslig verksamhet. Det behövs i dessa fall åtgärder för detektering och skydd som
är anpassade mot den aktuella hotbilden och tillgångarnas betydelse.
Detektorer för spräng- och tändmedel, vapen och ammunition, radiosändare och sjukdomsalstrande substanser
Antagonistiska angrepp kan förekomma genom att skadeverkande
föremål medförs eller sänds till en verksamhets lokaler eller områden. Beroende på angreppets syfte kan angreppen ta sikte på att
förstöra eller undanföra för verksamheten viktiga tillgångar eller att
obehörigen inhämta information. En skyddsåtgärd mot denna typ
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av antagonistiska hot kan vara att med hjälp av tekniska lösningar
upptäcka olika typer av skadeverkande materiel eller ämnen och
därigenom förhindra dessa att påverka den säkerhetskänsliga verksamheten. För att förhindra upptagning av ljud eller andra röjande
signaler kan utrymmen utformas med elektromagnetisk avskärmning. Lokaler kan också undersökas genom s.k. teknisk säkerhetsundersökning (s.k. TSU) med syfte att upptäcka obehörig teknisk
utrustning för ljud- eller bildupptagning.
Kontroll av fordon
Ett fordon kan medföra stora mängder skadeverkande ämnen men
även obehöriga personer och otillåten utrustning. För verksamheter där fordon förekommer i anslutning till den säkerhetskänsliga
verksamheten bör det därför vidtas åtgärder för att hindra obehöriga fordon och för att kunna upptäcka sådant som inte får medföras i fordonet. Även åtgärder för att förhindra forcering genom
användning av fordon kan behöva regleras.
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I de föregående kapitlen har vi behandlat informationssäkerhet och
fysisk säkerhet. Åtgärder inom dessa områden berör i hög grad
anställda och andra som deltar i en säkerhetskänslig verksamhet.
Det tredje området för säkerhetsskyddet tar dock på ett mer direkt
sätt sikte på att förebygga sårbarheter som kan kopplas samman
med anställda och andra som deltar i en säkerhetskänslig verksamhet. I säkerhetsskyddslagen finns i det avseendet bestämmelser
om säkerhetsprövning och om utbildning
Direktiven utgår i denna del från två större frågor. För det
första handlar det om att underlätta det internationella samarbetet.
I det avseendet finns i direktiven en tydlig inriktning mot en anpassning till ett system med s.k. säkerhetsklarering. För det andra
handlar det om ett mer ändamålsenligt sätt att avgränsa tillämpningsområdet. I det avseendet tas upp att begränsningen i fråga om
säkerhetsklassplacering till anställningar som innebär att den
anställde hanterar uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, innebär ett för
snävt tillämpningsområde. Andra frågor som tas upp är bl.a. om
kravet på svenskt medborgarskap i säkerhetsskyddslagen bör
förändras och om bestämmelserna om registerkontroll vid skydd
mot terrorism behöver utvidgas till att avse även bl.a. verksamheter
som innebär transporter av farligt gods.
Flera av de förslag vi lämnat tidigare i betänkandet innebär i
olika avseenden viktiga moment för förslagen i de följande avsnitten. Det gäller bl.a. förslaget om skydd av säkerhetskänslig verksamhet. I begreppet säkerhetskänslig verksamhet ryms dels verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet, dels
verksamheter som omfattas av internationella säkerhetsskyddsåtaganden. Av grundläggande betydelse för våra överväganden på
det här området är förslaget om en förändrad systematik som
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innebär dels en övergång från skydd av hemliga uppgifter till ett
skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, dels en övergång
från ett särskilt skydd mot terrorism till skydd av verksamhet som
är säkerhetskänslig av annan anledning än att den innebär hantering
av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (i övrigt säkerhetskänslig
verksamhet). Också förslaget om att införa krav på en klassificering
(fyra informationssäkerhetsklasser) och anpassning av skyddsnivå
utifrån relevant informationssäkerhetsklass är en viktig
utgångspunkt för våra överväganden om placering i säkerhetsklass.
De nämnda förslagen innebär att vi redan har behandlat eller
delvis behandlat flera av de frågor som i direktiven tas upp i
samband med de delområden som närmast berör säkerhetsprövning. Det gäller bl.a. frågan om kopplingen vad gäller placering
i säkerhetsklass till bestämmelser om sekretess i offentlighets- och
sekretesslagen (se avsnitt 12.2). I avsnitt 15.1 har vi vidare föreslagit att en sammanfattande benämning på de samverkande
åtgärderna säkerhetsprövning och utbildning i säkerhetsskydd ska
vara personalsäkerhet.
De frågor som återstår att behandla i fråga om personalsäkerhet
är bl.a. syftet med säkerhetsskyddsåtgärden (avsnitt 18.2) och
frågan om en övergång till ett klareringssystem (avsnitt 18.3).
Resterande del av kapitlet behandlar frågor som hör samman med
säkerhetsprövning. Den delen av kapitlet inleds med frågor om
innehållet i och genomförandet av säkerhetsprövningen (avsnitt
18.4). Därefter behandlas grunder för indelning i säkerhetsklass
(avsnitt 18.5 och 18.6) och frågan om krav på svenskt medborgarskap vid placering i säkerhetsklass (avsnitt 18.7). Avslutningsvis behandlas några frågor som på olika sätt har koppling till skyddet av den
personliga integriteten vid säkerhetsprövning (avsnitt 18.8–18.12).
Utöver de frågor som vi behandlar i det här kapitlet återkommer
vi i kapitel 19 till frågor om personalsäkerhet vid säkerhetsskyddad
upphandling och i kapitel 20 där vi behandlar frågan om utfärdande
av säkerhetsintyg för internationella behov.
Kapitlet inleds med redogörelse för regleringen om säkerhetsprövning och utbildning i säkerhetsskydd och tillämpningen av
den.
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Gällande ordning

Regleringen om säkerhetsprövning och utbildning i säkerhetsskydd
Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen tar sikte på anställda, uppdragstagare och andra som deltar i en säkerhetskänslig
verksamhet. Utifrån den nu gällande säkerhetsskyddslagen handlar
det om deltagande i verksamheter som är av betydelse för rikets
säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism. Genom
en analys ska klarläggas vilka anställningar som medför behov av
placering i säkerhetsklass och säkerhetsprövning. Ansvaret för
säkerhetsprövningen ligger i regel vid den verksamhet där den
kontrollerade ska anställas. När det är fråga om enskild verksamhet
är det dock i huvudsak de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna1 (Affärsverket svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Postoch telestyrelsen eller någon av länsstyrelserna) som beslutar om
placering i säkerhetsklass och om registerkontroll.
Säkerhetsprövning förutsätter inte placering i säkerhetsklass.
Däremot är sådana i säkerhetsprövningen ingående kvalificerade
moment som registerkontroll och särskild personutredning förbehållna situationer där det är fråga om anställning eller annat
deltagande som placerats i en säkerhetsklass. Också bestämmelser
om verksamheter som särskilt behöver skyddas mot terrorism ger
stöd för registerkontroll som ett led i en säkerhetsprövning.
I säkerhetsskyddslagen anges också att myndigheter och andra
som lagen gäller för ska se till att personalen får utbildning i frågor
om säkerhetsskydd.

1
I direktiven används benämningen sektorsansvariga myndigheter som en samlande
benämning för Affärsverket svenska kraftnät, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen
och länsstyrelserna. Som framgår av avsnitt 10.1.5 har vi i stället valt att använda
säkerhetsskyddsstödjande myndigheter som en samlande benämning för dessa myndigheter
såvitt avser deras funktioner för säkerhetsskyddet. Vi föreslår vidare i avsnitt 18.10 och
21.2.4 att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta över de uppgifter
länsstyrelserna i detta avseende har samt även vara säkerhetsskyddsstödjande myndighet för
kommuner och landsting. I förhållande till kommuner och landsting är dock uppgiften
begränsad till rådgivning och tillsyn.
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Närmare om säkerhetsprövning och utbildning i säkerhetsskydd
Avsikten med säkerhetsprövningen är att hämta in ett allsidigt
underlag, t.ex. genom samtal med den som prövningen avser och
med tidigare arbetsgivare, för att kunna bedöma om personen är
lämplig för att delta i den ifrågavarande säkerhetskänsliga verksamheten. Bedömningen, som närmast kan beskrivas som en
pålitlighets- och lämplighetsbedömning, ska inte ta sikte bara på att
hindra att personer med antagonistiska avsikter deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Den bör syfta till att också säkerställa att
personer som i säkerhetshänseende är sårbara inte placeras på
befattningar där sårbarheten kan påverka personens förmåga och
vilja att upprätthålla verksamhetens krav på säkerhetsskydd. Med
sårbarhet avses i dessa sammanhang att det finns omständigheter i
fråga om livsföring och levnadsbakgrund som gör att en person kan
antas riskera att hamna i en intressekonflikt eller bli särskilt utsatt
för påtryckningar att lämna ut känsliga uppgifter eller att en person
på annat sätt kan befaras äventyra den säkerhetskänsliga
verksamheten. I förarbetena till säkerhetsskyddslagen nämns bl.a.
dubbla lojaliteter, en ansträngd ekonomisk situation och olika
former av missbruk.2
Säkerhetsprövning bör inte innebära endast en prövning av en
persons pålitlighet i samband med att en anställning påbörjas utan
är tänkt att medföra ett uppföljningsansvar som sträcker sig över
hela anställningstiden. En viktig del i säkerhetsprövningen kan vara
ett avslutningssamtal. Prövningen bör därför kunna beskrivas som
en under anställningstiden pågående process. Den bör normalt
innefatta någon form av intervju eller annan uppgiftsinhämtning
från den som prövningen avser, referenstagning, kontroll av betyg
och intyg samt, i den omfattning det föreskrivs, registerkontroll
och särskild personutredning. Registerkontrollmomentet innebär
också att även uppgifter som efter den inledande prövningen tillförs registren kan komma att lämnas ut för säkerhetsprövning.3

2
Prop. 1995/96.129 Säkerhetsskydd, s. 28 och även Säkerhetsskyddsutredningens
betänkande Säkerhetsskydd (SOU 1994:149), avsnitt 8.2.2 Riskfaktorer.
3
Vilka uppgifter som efter registerkontroll (inkluderat eventuell särskild personutredning)
anses vara av relevans för säkerhetsprövningen och därför ska lämnas ut avgörs av Säkerhetsoch integritetsskyddsnämnden.
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För att förebygga sådana sårbarheter som den s.k. mänskliga
faktorn kan utgöra i en verksamhet är också information och
utbildning om säkerhetsskydd viktiga delar av säkerhetsskyddet.
Tillämpningen
Det ska tilläggas att det i fråga om tillämpningen av bestämmelserna om säkerhetsprövning och om utbildning i säkerhetsskydd
verkar finnas stora variationer mellan olika verksamheter.
Säkerhetsprövningen går inte alltid till på det sätt som nu har
beskrivits. Det verkar inte vara ovanligt att säkerhetsprövningen så
gott som uteslutande består av registerkontroll och att säkerhetsprövningen ses enbart som en åtgärd inför en anställning. Det har
också från bl.a. Säkerhetspolisen och Affärsverket svenska kraftnät
påtalats omfattande brister i fråga om den grundläggande förutsättningen att behovet av placering i säkerhetsklass och säkerhetsprövning behöver ha ett stöd i en verksamhets säkerhetsskyddsanalys.
Att ambitionsnivån för själva prövningsunderlaget varierar kan i
viss mån förklaras av att de anställningar som kan föranleda
säkerhetsprövning är av varierande slag. Underlaget behöver självfallet anpassas till den anställning eller det deltagande det är fråga
om. Det kan vara tillräckligt med ett mer begränsat underlag när
säkerhetsprövningen t.ex. avser en person som behöver ges ett
tillträde till vissa mindre känsliga säkerhetsområden på en flygplats.
Överlag är vår erfarenhet att variationerna dock snarare beror på att
vissa verksamheter tillämpar mer utvecklade metoder för att fastställa behov av och genomföra säkerhetsprövning. Det gäller bl.a.
Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och flera andra myndigheter
inom försvarssektorn. Intressant att notera är att dessa verksamheter framhåller bl.a. att registerkontrollens betydelse för
säkerhetsprövningen har minskat, att säkerhetsprövningen förutsätter en kontinuerlig uppföljning och att utbildning som ska visa
på behovet av säkerhetsskydd och en acceptans för det är en viktig
och kostnadseffektiv del av säkerhetsskyddet.

375

766

Personalsäkerhet

18.2

SOU 2015:25

Vad ska personalsäkerhet syfta till?

Förslag: Syftet med säkerhetsskyddsåtgärden personalsäkerhet
ska anges vara dels att förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning), dels att säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har en tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd (utbildning i säkerhetsskydd).

Personalsäkerhet – en ny benämning
Som nämnts i inledningen till kapitlet har vi i avsnitt 15.1 föreslagit
en mindre systematisk förändring på så sätt att säkerhetsskyddsåtgärden säkerhetsprövning kompletteras med krav på utbildning i
säkerhetsskydd. Därigenom förtydligas utbildningens betydelse för
säkerhetsskyddet. Som en sammanfattande benämning på dessa
samverkande åtgärder har vi föreslagit personalsäkerhet. Med
denna systematik består alltså personalsäkerheten av delmomenten
säkerhetsprövning och utbildning i säkerhetsskydd. Syftet med de
två delmomentet behandlas i det följande.
En något vidare formulering av syftet med säkerhetsprövning
I 7 § säkerhetsskyddslagen anges bl.a. att syftet med säkerhetsprövning är att förebygga att personer som inte är pålitliga från
säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets
säkerhet. Vidare anges att säkerhetsskyddet även i övrigt ska förebygga terrorism. I 11 § säkerhetsskyddslagen utvecklas innebörden
av och förutsättningarna för säkerhetsprövning. Där anges bl.a. att
säkerhetsprövning ska göras innan en person genom anställning
eller på något annat sätt deltar i verksamhet som har betydelse för
rikets säkerhet eller anlitas för uppgifter som är viktiga för skyddet
mot terrorism. Det anges vidare att prövningen ska klarlägga om
personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas av
säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt.
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Till följd av våra tidigare överväganden i fråga om beskrivningen
av lagens syfte och lagens systematiska uppbyggnad behöver syftet
med säkerhetsprövning justeras något. Åtgärden behöver följaktligen anpassas till en ny terminologi och därför avse säkerhetskänslig verksamhet i dess helhet. Beskrivningen av syftet med
åtgärden bör ansluta till de två huvudsakliga inriktningarna för
säkerhetskänslig verksamhet. I en ny säkerhetsskyddslag bör därför
syftet med säkerhetsprövning anges vara att förebygga att personer
som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt genom anställning eller
på annat sätt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som
av annan anledning är säkerhetskänslig.
Utbildning
I 30 § säkerhetsskyddslagen åläggs myndigheter och andra som
lagen gäller för att bl.a. se till att personalen får utbildning i frågor
om säkerhetsskydd. På samma sätt som säkerhetsprövning är det
fråga om krav på säkerhetsskyddsåtgärder som direkt är inriktade
mot att förebygga sådana hot och risker för säkerhetsskyddet som
anställda och andra som deltar i verksamheten kan utgöra.
Sårbarheter vid t.ex. myndigheter kan inte sällan direkt kopplas
samman med anställda som av okunskap, obetänksamhet eller av
bekvämlighet inte följer de krav på säkerhetsskydd som gäller för
verksamheten. Säkerhetsskyddsåtgärder uppfattas inte sällan som
krångliga, tidsödande och begränsande. Det förhållandet blir än
mer påtagligt när utvecklingen för att tillgodose säkerhet vid
elektronisk kommunikation av olika slag inte är i fas med utvecklingen för att åstadkomma en allt större mobilitet. Utbildningsoch informationsinsatser för att höja kunskapen om verksamhetens
säkerhetsskydd och för att öka förståelsen och acceptansen för det
är därför en viktig del av säkerhetsskyddet. Myndigheter som har
ett väl utvecklat program för att utbilda personalen i säkerhetsskydd har framhållit att det också är en kostnadseffektiv säkerhetsskyddsåtgärd. Självfallet behöver utbildningens omfattning och
innehåll samt formerna för den anpassas till det deltagande i
säkerhetskänslig verksamhet som det är fråga om. På samma sätt
som för säkerhetsprövningen finns det för utbildningskravet ett

377

768

Personalsäkerhet

SOU 2015:25

uppföljningsansvar som sträcker sig över hela anställningsförhållandet eller den motsvarande tid som deltagandet pågår. Utbildning i säkerhetsskydd kan också underlätta den uppföljande
säkerhetsprövningen. Samtal om säkerhetsskydd i samband med
utbildning kan ge tillfälle att fånga upp relevanta attitydförändringar hos personer som omfattas av krav på säkerhetsprövning.
Utbildning, inte minst med inriktning på att skapa acceptans för
behovet av säkerhetsskydd, är på samma sätt som en väl genomförd
säkerhetsprövning således en viktig del av säkerhetsskyddet.

18.3

Behovet av en anpassning till internationella
förhållanden

Bedömning: Den nuvarande säkerhetsprövningen bör inte utvecklas mot ett s.k. klareringssystem. För att i fråga om
säkerhetsprövning tydligare kunna uppfylla krav som följer av
internationella säkerhetsskyddsåtaganden och även i övrigt
underlätta internationell samverkan på säkerhetsskyddsområdet
behövs det förändringar av nuvarande ordning i följande delar.
1. En anpassning av grunderna för placering i säkerhetsklass till
en ordning där säkerhetsskyddets nivå i fråga om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter bestäms utifrån uppgifternas
informationssäkerhetsklass.
2. En tydligare reglering avseende säkerhetsintyg som kan jämställas med ett s.k. personnel security clearance certificate
(PSCC).

Förändringsbehovet behöver belysas från ett internationellt och
nationell perspektiv
Direktiven ger uttryck för behov av en förändring av nuvarande
säkerhetsprövning mot ett system med inslag av säkerhetsklarering.
Redovisningen i direktiven utgår i det avseendet från de förändringar som samarbetet med andra länder och mellanfolkliga organisationer påkallar. Också behovet av att underlätta för enskilda att få
uppdrag i andra länder och mellanfolkliga organisationer där krav
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ställs på säkerhetsintyg lyfts fram. En fråga som däremot inte
närmare berörs i direktiven är om det också från ett nationellt perspektiv finns fördelar med en ordning som bygger på ett klareringsförfarande. Vi anser att båda dessa perspektiv bör beaktas i fråga
om behovet av att förändra nuvarande system.
Inledningsvis behöver därför skillnader och likheter belysas
mellan den svenska modellen för säkerhetsprövning och sådana
klareringssystem som används bl.a. i andra europiska länder och
inom bl.a. EU, Nato och ESA.4
På vilket sätt skiljer sig klareringssystemen från nuvarande ordning?
I vårt uppdrag ingår att redovisa hur klareringssystem tillämpas i
närliggande länder. Vi har valt att genomföra den internationella
utblicken genom att från en något vidare utgångspunkt studera
systemen för säkerhetsskydd i några utvalda länder (Finland, Danmark, Nederländerna, Norge och Tjeckien). En landsvis redovisning av bl.a. klareringssystemen i dessa länder finns i kapitel 8.
Därutöver har vi mer översiktligt studerat klareringssystem i några
andra EU-länder, bl.a. Frankrike, Storbritannien och Ungern. Av
betydelse för frågan om en övergång till ett klareringssystem är
också bestämmelser om klarering vid mellanfolkliga organisationer,
bl.a. EU. I kapitel 6 om folkrättsliga förpliktelser finns en redogörelse för bestämmelser om bl.a. klarering inom EU samt i olika
multi- och bilaterala avtal om säkerhetsskydd.
Erfarenheter som kan dras utifrån den internationella utblicken
visar framför allt att i fråga om klarering är likheterna med den
svenska modellen större än olikheterna. Det handlar överlag mer
om formella skillnader än om skillnader i sak. Systemen för klarering i de länder vi har studerat skiljer sig dessutom sinsemellan åt i
flera avseenden. Det gäller inte minst organisatoriskt. I Norge finns
t.ex. ett stort antal klareringsmyndigheter medan prövningen är
centraliserad till en myndighet i Tjeckien. I Nederländerna finns
två klareringsmyndigheter med ansvar för civil- respektive försvarsinriktad sektor. I Norge tillämpas dessutom ett tvåstegsförfarande
4
I avsnittet finns hänvisningar till bl.a. regleringen om säkerhetsskydd i de nordiska länderna
och till EU:s bestämmelser om säkerhetsskydd. För fullständiga referenser hänvisas till
kapitel 6 och 8.
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(klarering av klareringsmyndighet och efterföljande auktorisation
på verksamhetsnivå). Vad gäller gemensamma drag i de olika
ländernas och mellanfolkliga organisationernas system är det framför allt två områden som är framträdande. Det är också i dessa avseenden som skillnaden mot den svenska säkerhetsprövningen är
mest påtaglig. Det handlar för det första om att klareringen utgår
från ett system där säkerhetsskyddet för uppgifter ska anpassas till
den skyddsnivå (Top secret, Secret, Confidential eller Restricted)
som bestämts vid en informationsklassificering. Vårt förslag i avsnitt 15.3 innebär krav på en motsvarande klassificering och anpassning av nivå på säkerhetsskyddet, varför den skillnaden inte
kommer att kvarstå. För det andra manifesteras klareringen genom
att ett intyg utfärdas.
En avgörande skillnad mellan säkerhetsprövning och klarering
brukar anses vara att säkerhetsprövningen är kopplad till en anställning medan klareringen är kopplad till en person (se direktiven
s. 10). Mot den beskrivningen kan invändas att även i fråga om en
klarering finns generellt sett ett nära samband med en specifik
befattning. Det är t.ex. i regel endast arbetsgivaren som kan ansöka
om klarering. I Nederländerna åligger det varje ministerium att avgöra vilka befattningar inom den egna organisationen som kräver
placering i säkerhetsklass, och det är enbart personer som är
aktuella för placering på sådana befattningar som kan klareras. Inte
i något av de länder vi har studerat är det möjligt för en enskild
person att själv ansöka om en klarering. Vilken anställning som
aktualiserar klareringen är i hög grad styrande för prövningens omfattning och inriktning. I Nederländerna är det särskilt tydligt hur
prövningsunderlaget anpassas till den specifika befattningen.
Själva prövningen uppvisar stora variationer. I Nederländerna är
ambitionsnivån i fråga om bedömningsunderlaget överlag hög. Klareringen föregås där bl.a. av omfattande intervjuer i den berördes
hemmiljö. Regleringarna i Finland, Norge och Tjeckien ger i och
för sig såväl utrymme för som intryck av att klareringen grundas på
en helhetsbedömning där omständigheter av olika slag belyses och
värderas. I t.ex. den norska motsvarigheten till säkerhetsskyddslagen anges uttryckligen vilka slag av omständigheter som kan vara
av relevans för prövningen.5 Vår uppfattning, efter att ha informe5

21 §, Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven).

380

771

SOU 2015:25

Personalsäkerhet

rats om tillvägagångssättet i dessa länder, är dock att intervjuer,
referenstagning och liknande underlagsinhämtning i praktiken
förekommer relativt sällan. Det förefaller i stället vara så att underlaget som klareringen grundar sig på i flertalet fall består endast
av en kontroll mot straffregister och liknande. Någon motsvarighet
till Säkerhet- och integritetsskyddsnämndens prövning av registeruppgifters relevans finns inte i de studerade länderna, utan i princip
alla förekommande registeruppgifter lämnas ut till den myndighet
som avgör frågan om klarering.
Det bör också framhållas att inte heller klareringen ger någon
självständig rätt att ta del av uppgifter upp till en viss skyddsnivå
(se avsnitt 16.3). På samma sätt som enligt 7 § säkerhetsskyddsförordningen förutsätts ett behov av att i tjänsten ta del av känsliga
uppgifter. I Norge är det den efterföljande auktorisationen som
medför en rätt att, för en viss anställning, ta del av uppgifter upp
till en viss skyddsnivå.
Klareringen bygger i huvudsak på en prövning av en persons pålitlighet vid tidpunkten då en anställning påbörjas och gäller sedan i
princip under en viss tid. Klareringen gäller alltså i regel för en
förutbestämd tidsperiod. Rådets säkerhetsbestämmelser till vilka
avtalet mellan EU-länderna om säkerhetsskydd hänvisar anger tio
år som en yttersta gräns för en klarering på nivåerna Secret och
Confidential och fem år för nivån Top secret. De flesta EU-länder
har kortare giltighetstider.
Att klareringen gäller för en viss tid kan, men innebär inte med
nödvändighet att godkännandet har giltighet även vid ändrad anställning eller att klareringen i sig underlättar möjligheterna att få
andra anställningar som kräver en klarering. I t.ex. Danmark och
Nederländerna gäller klareringen enbart för en specifik befattning.
I Norge däremot gäller klareringen under fem år för statliga anställningar (för värnpliktiga dock endast under två år). I Finland har
man genom den nya säkerhetsutredningslagen frångått den tidigare
strikta ändamålsbundenheten vid säkerhetsutredningar. I stället
gäller att en ny arbetsgivare i princip måste godta en tidigare
säkerhetsprövning. Undantag får göras om det finns särskilda skäl
t.ex. om förundersökning har inletts. I Ungern finns en möjlighet,
men ingen skyldighet, att överta en tidigare klarering. En klarering
behöver inte heller medföra att den som klareringen gäller också
själv förfogar över intyget. I t.ex. Norge är det arbetsgivaren som
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får intyget, och det får endast för kortare tidsperioder, vid behov i
tjänsten, lånas ut till den som intyget avser.
Om kännedom om händelser eller förändrade förhållanden
under giltighetstiden medför behov att ompröva bedömningen av
pålitligheten, finns i regel förfaranden som ytterst kan leda till att
klareringen återkallas. I fråga om nya omständigheter finns inte i
något av de länder vi studerat någon direkt motsvarighet till den
fortlöpande bevakning av tillkommande registeruppgifter som i
Sverige görs inom ramen för säkerhetsprövningen.6
Är klarering som modell att föredra framför nuvarande ordning?
En jämförelse mellan det system vi tillämpar och ett klareringssystem försvåras av att klareringssystemen, som framgått ovan,
sinsemellan uppvisar stora olikheter. Vidare är tillämpningen av de
svenska bestämmelserna om säkerhetsprövning som redovisats i
avsnitt 18.1 inte enhetlig, vilket också det försvårar en jämförelse.
Med utgångspunkt i hur bestämmelserna om säkerhetsprövning
bör tillämpas ser vi, vid en jämförelse med ett klareringssystem,
tydliga fördelar med nuvarande ordning. Det gäller framför allt
ordningen där prövningen görs av den verksamhet som anställningen eller deltagandet avser. Det kan bli svårare att anpassa prövningen till vad som krävs för en specifik befattning, om prövningen
inte görs på en verksamhetsnivå. Överlag är vårt intryck att underlagen i klareringsmodellerna, med undantag av framför allt Nederländerna, i högre grad är mer summariska och inte sällan bygger på
enbart uppgifter om tidigare brottslighet. Sådana uppgifter tycks
också i större utsträckning ges en självständig betydelse. Även om
den helhetsbedömning som förarbetena till säkerhetsskyddslagen
ger uttryck för inte fått fullt genomslag, är ändå intrycket att en
mer nyanserad prövning överlag görs i Sverige. I det avseendet
fyller också ordningen med Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens relevansprövning av registeruppgifter en viktig funktion
för att skydda den enskildes integritet. Den ordningen förefaller
vara mer ändamålsenlig än de begränsade möjligheter till överklagande av klarering som finns i vissa länder. En annan fördel med
6
En delvis liknande ordning finns i Danmark. Omfattningen av kontrollen är dock mer
begränsad.
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den svenska modellen är att den genom den verksamhetsnära prövningen ger bättre förutsättningar för en fördjupad personkännedom under den tid som anställningen pågår. Fasen efter den inledande säkerhetsprövningen är viktig för att kunna fånga upp t.ex.
förändringar i livssituation och förhållningssätt som är av betydelse
för pålitlighet, lojalitet och sårbarhet. Bland annat Säkerhetspolisen
och Försvarsmakten, som hör till de verksamheter som utvecklat
metoderna för säkerhetsprövning, har framhållit att erfarenheterna
visar att från säkerhetssynpunkt det kan vara minst lika viktigt att
fokusera på den avslutande fasen av en anställning som på den
inledande. Även om klareringssystem också i allmänhet innehåller
bestämmelser om uppföljning vid t.ex. ingående av äktenskap eller
samboförhållande, ger en ordning med förutbestämda giltighetstider snarare intryck av att själva prövningen är begränsad i tid.
Som vi ser det innebär en ordning med ett klareringsförfarande
överlag ett avsteg från den viktiga principen om ett verksamhetsanpassat säkerhetsskydd. Att prövningen ska anpassas till den specifika befattningen är angeläget inte enbart utifrån behovet av ett
för verksamheten väl anpassat säkerhetsskydd utan också för den
som prövningen avser. En person som inte bedöms lämplig för att
delta i ett visst slag av säkerhetskänslig verksamhet kan mycket väl
anses vara pålitlig när det gäller en annan säkerhetskänslig verksamhet. Om en gjord säkerhetsprövning ska läggas till grund för en
lämplighetsbedömning avseende andra anställningar än den som
initierat prövningen, kan det således negativt påverka möjligheterna
att delta i annat slag av säkerhetskänslig verksamhet. Självklart kan
också situationen vara den omvända. Att prövningen skulle ges
giltighet utöver den anställning eller det deltagande som initierat
prövningen anser vi inte vara i linje med de inslag i prövningen som
framhålls som viktiga. Det gäller bl.a. en tydlig verksamhetsanknytning, en anpassning av prövningsunderlaget till specifik
befattning, möjligheten att väga in övriga omständigheter, t.ex.
kompensatoriska skyddsåtgärder, och synsättet att den
personkännedom som är kärnan i säkerhetsprövningen byggs upp
genom samtal etc. under hela anställningsförhållandet. Det kan
också med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten
finnas tveksamheter med en ordning som bygger på att en bedömning i ett säkerhetsprövningsärende får verkan också för framtida
anställningar och uppdrag. En annan sak är att erfarenheter från
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tidigare anställningar genom referenstagning självfallet är en del av
det samlade underlag som ska värderas och vägas in vid en
säkerhetsprövning.
Inom vissa sektorer, t.ex. inom kärnkraftsindustrin finns det
personalkategorier (bl.a. i samband med underhållsarbete) som
regelmässigt utför liknande arbetsuppgifter under korta och återkommande tidsperioder för olika arbets- eller uppdragsgivare. Det
förekommer också myndighetsombildningar som medför att såväl
uppgifter som den personal som utför dem flyttas från en myndighet till en annan. För sådana situationer skulle ett klareringsförfarande kunna medföra en enklare och mer ändamålsenlig hantering
utan att avkall behöver göras på viktiga principer för säkerhetsprövningen. Samtidigt innebär också en ordning där prövningen
mynnar ut i ett intyg med viss giltighetstid i sig ytterligare administration. Även i fråga om kortvariga anställningar och personalomflyttningar behövs dessutom en fungerande uppföljande
säkerhetsprövning genom bl.a. bevakning av tillkommande
registeruppgifter. Att ett klareringssystem skulle underlätta för
arbetstagare och arbetsgivare inom vissa sektorer anser vi inte vara
ett tillräckligt skäl för att gå över till ett sådant system. Däremot
bör regelverket utformas så att det medger en viss flexibilitet i fråga
om krav på säkerhetsprövning för att i möjligaste mån undvika
upprepad underlagsinhämtning som inte tillför något nytt i sak och
som innebär en onödig pålaga för de som deltar i säkerhetskänslig
verksamhet. En sådan ordning kan åstadkommas genom bestämmelser om att den inledande säkerhetsprövningen får göras mindre
omfattande om det finns särskilda skäl.
Sammantaget har det för skyddet av verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet inte kommit fram några påtagliga behov
av ett intygsförfarande. Behoven hör i stället samman med deltagande i säkerhetskänslig verksamhet i andra länder och vid mellanfolkliga organisationer. Det är vår bedömning att det finns mervärden i nuvarande system som i viss utsträckning kan behöva förstärkas men som i stället kan riskera att försvagas vid en övergång
till ett klareringssystem. Ett system som i grunden fungerar bra bör
inte heller ändras i onödan. Vi ser inga fördelar med en genomgripande ändring av nuvarande ordning för säkerhetsprövning. Den
fråga som därmed inställer sig är hur den internationella anpassning
som behövs kan åstadkommas inom ramen för nuvarande system.
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Förändringar för att underlätta det internationella arbetet
Det är således framför allt i två avseenden (informationsklassificering och intygsmöjligheter) som skillnaderna mellan klareringssystem och den modell för säkerhetsprövning som tillämpas i
Sverige är påtagliga och i en del fall kan medföra olägenheter i det
internationella samarbetet.
Det förhållandevis enhetliga sättet att klassificera känsliga uppgifter utifrån en fyrgradig skala är en viktig grundförutsättning i
klareringssystemen eftersom nivåerna för de olika säkerhetsskyddsåtgärderna bestäms utifrån informationssäkerhetsklass. Vi har
redan föreslagit att uppgifter som ska skyddas genom säkerhetsskydd ska klassificeras på ett liknande sätt i fyra olika nivåer och att
säkerhetsskyddet ska anpassas efter informationssäkerhetsklass.
För att tillgodose krav som följer av internationella säkerhetsskyddsåtaganden behöver också grunderna för och underlaget vid
säkerhetsprövningen ansluta till det sätt att klassificera information
som vi har föreslagit. En sådan anpassning kan åstadkommas
genom en justering av grunderna för placering av anställningar i
säkerhetsklass (se vidare avsnitt 18.5).
Redan när säkerhetsskyddslagen infördes förutsågs behovet av
att efter säkerhetsprövning kunna utfärda intyg som i andra länder
och i mellanfolkliga organisationer kan godtas som ett s.k. bevis
om klarering (PSCC). Det behovet är bakgrunden till kravet på att
en godkänd säkerhetsprövning ska dokumenteras (se 38 §
säkerhetsskyddsförordningen). För en person som redan har
säkerhetsprövats kan således ett intyg redan i dag ordnas. Det finns
dock behov av en reglering som tydligt ger stöd för att utfärda
sådana intyg. Det är också angeläget med en större enhetlighet och
att en sådan utsedd nationell säkerhetsmyndighet som förutses i
bl.a. avtalet om säkerhetsskydd mellan EU:s medlemsstater har ett
ansvar för förfarandet. Vidare behöver intyg kunna utfärdas också i
vissa situationer där någon säkerhetsprövning inte tidigare har
gjorts. I det avseendet är nuvarande bestämmelser om registerkontroll efter ansökan av annan stat eller mellanfolklig organisation
i 15 § säkerhetsskyddslagen inte ändamålsenligt utformade. En
fungerande ordning där intyg ges för internationella behov förutsätter en tydligare författningsreglering och också vissa organisatoriska förändringar. Sådana förändringar bedömer vi dock kan
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genomföras också inom ramen för nuvarande system för säkerhetsprövning (se vidare kapitel 20).
Sammanfattningsvis har vi alltså kommit fram till att behovet av
en anpassning till internationella förhållanden inte motiverar ett
systemskifte utan mycket väl kan tillgodoses inom ramen för nuvarande ordning. Inte heller finns det andra skäl som motiverar att
den nuvarande modellen med säkerhetsprövning ersätts av ett
klareringssystem. Hur behovet av anpassning till internationella
förhållanden ska tillgodoses i fråga om säkerhetsprövning behandlas dels i avsnittet om placering i säkerhetsklass vid hantering av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (avsnitt 18.5), dels i avsnitt
20.4 där vi behandlar frågor om säkerhetsintyg för internationella
behov.

18.4

Närmare om säkerhetsprövning

Förslag: Vad som ska bedömas inom ramen för säkerhetsprövningen är pålitlighet och lojalitet. Det ska därför uttryckligen
anges att omständigheter som kan antas innebära sårbarheter i
säkerhetshänseende ska beaktas.
Det ska också tydligare framgå att prövningen förutsätter en
grundutredning som, i den utsträckning som följer av bestämmelserna om placering i säkerhetsklass, ska kompletteras med
registerkontroll och särskild personutredning.
Vidare ska förtydligas att säkerhetsprövningen är en åtgärd
som innebär krav på uppföljning under hela den tid deltagande i
den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

Ett tydliggörande i fråga om sårbarhet i säkerhetshänseende
Vad som ska bedömas inom ramen för säkerhetsprövningen framgår av 7 och 11 §§ säkerhetsskyddslagen. I 7 § 3 nämns pålitlighet
från säkerhetssynpunkt. I 11 § anges att prövningen ska klarlägga
om personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas av
säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt.
Av författningskommentaren till 7 § 3 framgår bl.a. att pålitlighetsbedömningen ska innefatta inte bara en bedömning av om det finns
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en risk för att personen i fråga kan göra sig skyldig till spioneri eller
dylikt utan också av risken för att bli utsatt för olika påtryckningar
eller risker för att den enskilde genom slarv eller på annat oavsiktligt sätt röjer sekretessbelagda uppgifter.7 Av författningskommentaren till 11 § framgår bl.a. att med lojalitetsprövningen avses i
första hand en bedömning av om det t.ex. på grund av bindningar
med en främmande makt eller en terroristorganisation finns en risk
att personen begår brottsliga handlingar.8 Vidare framhålls att en
person kan utgöra en säkerhetsrisk, även om han eller hon i och för
sig ställer sig solidarisk med de intressen som lagen ska skydda. Det
anges t.ex. kunna vara fallet om han eller hon på grund av sin livsföring eller levnadsbakgrund löper en risk för att bli utsatt för utpressning eller om det finns en risk för att han eller hon oaktsamt
avslöjar sekretessbelagd information. Det betonas därvid att
säkerhetsprövningen ska omfatta inte endast en bedömning av den
prövades lojalitet, utan även av hans eller hennes pålitlighet från
säkerhetssynpunkt i övrigt.
En reformerad säkerhetsskyddslag behöver på ett tydligare sätt
än nuvarande lag ta höjd för att säkerhetsskydd innefattar mer än
att skydda information från ett konfidentialitetsperspektiv. Vad
som behöver bedömas inom ramen för säkerhetsprövningen är
därför om en person som ska anställas eller på annat sätt delta i
verksamheten kan anses vara lämplig att anförtros säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller ges tillträde eller annan behörighet i
fråga om verksamheter och funktioner som är av betydelse för
Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande. Det vidare skyddsperspektivet i kombination med att vissa verksamheter i hög grad verkar förlita sig
enbart på en registerkontroll ger anledning till att något ytterligare
beröra vilka omständigheter som kan vara av relevans vid en
säkerhetsprövning.
Ytterst handlar säkerhetsprövning om att bedöma om en person
har tillräckliga förutsättningar och personlig förmåga att genom
anställning eller på annat sätt delta i en säkerhetskänslig verksamhet. Det är fråga om en bedömning som görs utifrån ett riskreduceringsperspektiv, dvs. i syfte att undvika inte acceptabla risker
7
8

Prop. 1995/96:129, s.75.
a prop., s. 78.
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i den säkerhetskänsliga verksamheten. Det förutsätter en helhetsbedömning som medför krav på ett allsidigt underlag och på att
bedömningen tydligt relateras till verksamheten och anställningen.
En bedömning att en person inte är lämplig för ett deltagande kan
också bero på att det inte finns möjlighet att få tillräcklig kunskap
om levnadsbakgrunden t.ex. när personen under längre perioder
har vistats utomlands. Så kan särskilt vara fallet när det är fråga om
vistelse i länder med vilka Sverige i det avseendet inte har ett tillräckligt samarbete.
De värdeord som används i bestämmelserna om säkerhetsprövning, dvs. pålitlighet och lojalitet i säkerhetshänseende, är i sig
mångfacetterade. Vissa närmare egenskaper kan nämnas som
särskilt relevanta.9 Sådana egenskaper är ärlighet (för att avgöra
pålitlighet), oberoende (vilket relaterar till en persons sårbarhet),
lojalitet mot arbetsgivare, samhället och demokratiska principer,
samt integritet (vilket är en indikation på förmåga till en korrekt
tjänsteutövning som präglas av sakkunskap, rättvisa, ärlighet och
likabehandling). Indikatorer som på olika sätt kan resa frågetecken
i förhållande till de egenskaper som eftersöks kan vara bl.a. olika
slag av brottslighet, subversiv verksamhet och anti-demokratiska
aktiviteter, missbruk i olika former, ekonomiskt beroende, oönskad
påverkan på grund av t.ex. dubbla lojaliteter, behov av att hemlighålla personliga förhållanden, tecken på bristande integritet och
risktagande i onormal omfattning.
För att få ett tillräckligt underlag för en säkerhetsprövning
framgår av Säkerhetspolisens vägledning om säkerhetsprövning10
att frågor kan behöva ställas om bl.a. umgänge (den sökandes
vänner och eventuella ovänner), tidigare verksamhet (erfarenheter
från tidigare anställningar), ekonomi (inkomst, skulder, förmögenhet och boendeform), bisysslor (eventuella andra åtaganden
samt uppgifter om företag och verksamhet), personliga egenskaper
(den sökandes ambition, samarbetsförmåga, etik, säkerhetsmed9
Den följande redogörelsen bygger i stor utsträckning på ett informationsunderlag från den
Nederländska säkerhetsmyndigheten, Personal Conduct and Circumstances Guide,
publicerad januari 2010 av General Intelligence and Security Service, (materialet finns
tillgängligt under fliken publikationer på webbplatsen www.aivd.nl). Vid en muntlig
presentation för utredningen i september 2012 av psykologen Tuula Kareketo under temat
Försvarsmaktens metod för säkerhetsprövning redogjordes för liknande resonemang.
10
http://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsprovning.html 2014-10-22.
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vetande och dylikt) samt intressekonflikter (om den sökande kan
hamna i en intressekonflikt vid eventuell anställning).
Som framhålls i Säkerhetspolisens vägledning är sådana frågor
nödvändiga att ställa, även om de kan uppfattas som integritetskränkande. Det är viktigt att vid säkerhetsprövningen skapa en
medvetenhet om vilka faktorer som kan medföra att den sökande
hamnar i en utsatt situation och därmed blir sårbar. Personliga förhållanden kan t.ex. utnyttjas i utpressningssyften, och dålig ekonomi kan fresta en person att begå brottsliga handlingar. Vi återkommer till frågan om säkerhetsprövning och integritetsskydd i
avsnitt 18.8. I fråga om vilka omständigheter som är relevanta vid
säkerhetsprövningen och möjliga indikatorer på sådana omständigheter är det angeläget med en större tydlighet och utförlighet. Ett
sådant underlag kan vara av värde för personer som ska genomgå en
säkerhetsprövning, för registerkontrolldelegationen vid Säkerhetsoch integritetsskyddsnämnen som prövar frågan om registeruppgifters relevans och för arbetsgivare och andra som utför säkerhetsprövningar. En redogörelse av sådant slag bör dock närmast vara en
uppgift för tillsynsmyndigheterna.
Något som har framhållits av bl.a. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten är att det är särskilt viktigt att säkerhetsprövningen
innefattar underlag och bedömning i fråga om sårbarhet. Att en
eventuell sårbarhet är viktig att beakta vid säkerhetsprövningen kan
utläsas av förarbetena till säkerhetsskyddslagen. Av tydlighetsskäl,
och inte minst av integritetsskyddshänsyn, bör det framgå redan av
lagtexten att sårbarhet i säkerhetshänseende ska beaktas. Vi föreslår
en sådan komplettering av lagens beskrivning av säkerhetsprövningens närmare syfte.
En grundutredning är en viktig del av säkerhetsprövningen
I förarbetena till säkerhetsskyddslagen betonas att säkerhetsprövning förutsätter en helhetsbedömning där omständigheter av olika
slag vägs samman. Det ställer krav på ett tillräckligt underlag. Vad
som ingår i säkerhetsprövningen regleras i 27 § säkerhetsskyddslagen och 14 § säkerhetsskyddsförordningen. Viktigt att framhålla
är att bestämmelserna redan i dag ger uttryck för att registerkontroll kan vara en del i en säkerhetsprövning men på intet sätt ersät-
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ter personkännedom och omdömen om den som ska prövas. Vad
som gäller för registerkontroll vid säkerhetsprövning återkommer
vi till i avsnitt 18.8–18.10.
I de fall registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen medför att
uppgifter lämnas ut för säkerhetsprövning, är det viktigt att de
utlämnade uppgifterna inte ges en självständig betydelse. Betydelsen av tidigare brottslighet eller brottsmisstanke behöver relateras till vilket slag av deltagande det är fråga om och omständigheterna i övrigt. Omständigheter kring brotten och den prövades
inställning till dem är också av relevans. Det kan t.ex. vara av betydelse, för att kunna bedöma ärlighet och pålitlighet, om den prövade redan före registerkontrollen berättat om tidigare brottslighet.
Det viktigaste momentet i den inledande säkerhetsprövningen
är den del som syftar till en tillräcklig personkännedom. Viktiga
inslag kan, beroende på vilket deltagande det är fråga om, vara
någon form av intervju eller annan form av uppgiftslämnande från
den som prövningen avser, kontroll av intyg och betyg och inhämtande av referenser. För att ytterligare understryka detta moments
betydelse för säkerhetsprövningen, inte minst i förhållande till
registerkontrollen, bör den delen av säkerhetsprövningen särskiljas
genom benämningen grundutredning.
Vad som krävs i fråga om underlag och bedömning behöver i
hög grad anpassas till de skilda former av deltagande i säkerhetskänslig verksamhet som kan omfattas av krav på säkerhetsprövning. Det är t.ex. en väsentlig skillnad på vilket underlag som är
nödvändigt för att kunna bedöma lämplighet att få del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på t.ex. skyddsnivån kvalificerat
hemlig jämfört med underlag för att kunna ges tillträde till förhållandevis mindre känsliga säkerhetsområden vid ett skyddsobjekt.
Om det redan av vad som kommit fram vid grundutredningen
står klart att den som prövningen avser inte är lämplig för att delta i
den säkerhetskänsliga verksamheten, ska självfallet inte någon
registerkontroll göras. Det finns anledning att förtydliga detta
förhållande i de närmare bestämmelserna om säkerhetsprövning i
den till lagen hörande förordningen.
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Ett tydligare uppföljningsansvar
Som vi har betonat tidigare är det angeläget att säkerhetsprövning
ses som en process som också pågår under den tid som en person
har sin anställning eller sitt uppdrag snarare än ett i tiden avgränsat
moment. Under anställningstiden handlar det om att skaffa sig en
genom t.ex. regelbundna kontakter och uppföljningssamtal fördjupad personkännedom för att kunna fånga upp t.ex. upplevt
missnöje med arbetssituationen, kontaktförsök från främmande
makt och liknande som kan påverka risk och mottaglighet för
utpressning eller omständigheter som tyder på att personen är i
riskzonen vad gäller olika former av missbruk. Vid uppföljning av
säkerhetsprövningen kan det finnas anledning att lägga särskild vikt
vid den avslutande fasen av anställningen och även vid tillfällen som
innebär större förändringar av arbetsuppgifterna. Erfarenheter visar
att missnöje inte sällan kan vara ett motiv för att lämna information
till främmande makt. Det kan också vara av värde att uppmana den
som avslutar sin anställning att höra av sig till arbetsgivaren, om
den tidigare anställde t.ex. utsätts för försök att etablera kontakt.
Genom ett tillägg i 11 § i den nuvarande säkerhetsskyddslagen
har förtydligats att säkerhetsprövning får göras, inte bara innan
anställningen påbörjas utan även under pågående anställning eller
annat pågående deltagande i verksamheten. Den bestämmelsen
fördes in i lagen för att tydliggöra att en säkerhetsprövning också
kan göras efter påbörjandet av en anställning t.ex. om arbetsuppgifterna förändras, om det blir fråga om arbete i en högre
säkerhetsklass än tidigare eller för att uppdatera en tidigare prövning.11 Tillägget har dock medfört en viss otydlighet i fråga om den
kontinuerliga uppföljningen av säkerhetsprövning för vilken ett
ska-krav bör finnas.
Sammantaget ser vi behov av att arbeta om och vidareutveckla
flera av de grundläggande bestämmelserna om säkerhetsprövning
för att tydliggöra vad åtgärden innebär bl.a. i fråga om uppföljningsansvar. Det innefattar även det förhållandet att registerkontrollen innebär en kontinuerlig bevakning av uppgifter som tillförs registren efter den inledande säkerhetsprövningen. Det bevakningsförfarandet medför också att det är viktigt att Säkerhets11

Prop. 2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m., s. 27

391

782

Personalsäkerhet

SOU 2015:25

polisen får kännedom om när grund för att utföra kontrollen
upphör, t.ex. vid avslutad anställning eller för det fall att den
kontrollerade inte anställs. Det finns anledning att i den till lagen
hörande förordningen ta in en bestämmelse om sådan anmälningsskyldighet.

18.5

Placering i säkerhetsklass vid hantering av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Förslag: Bestämmelserna om placering av anställningar i
säkerhetsklass anpassas till förslaget om en övergång från skydd
av hemliga uppgifter till skydd av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter samt förslaget om att skyddsnivån för sådana uppgifter ska bestämmas av uppgiftens informationssäkerhetsklass.
Att den berörde får del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som klassificerats som kvalificerat hemliga, hemliga eller
konfidentiella ska i princip styra placeringen i säkerhetsklass.
Om uppgifter på en högre skyddsnivå förekommer endast i
mindre omfattning, ska dock anställningen placeras i nästa lägre
klass.

Två huvudsakliga grunder för placering i säkerhetsklass
Ett grundläggande moment i nuvarande ordning för säkerhetsprövning är att befattningar där den som deltar i verksamheten får del
av känsliga uppgifter i förväg identifieras och placeras i säkerhetsklass. Ordningen innebär att säkerhetsprövningen i fråga om de
kvalificerade momenten registerkontroll och särskild personutredning ovillkorligen knyts till de krav som verksamheten eller
befattningen ställer i det enskilda fallet. I förarbetena till säkerhetsskyddslagen framhålls att den ordning som innebär att man i förväg
bestämt vilka verksamheter som är aktuella för kontroll och på
vilken nivå denna ska ske ger en stadga och fasthet åt systemet. 12 Vi
instämmer i den uppfattningen, och befattningar avseende
säkerhetskänslig verksamhet bör därför även i fortsättningen
12

SOU 1994:149, s. 173.
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placeras i säkerhetsklass. Vi anser dessutom, vilket vi återkommer
till i avsnitt 18.6, att den registerkontroll som i dag görs med stöd
av 14 § säkerhetsskyddslagen (skydd mot terrorism) ska inordnas i
systemet med säkerhetsklassplacering. En sådan ordning kan i linje
med vårt förslag i avsnitt 12.3 åstadkommas genom vidare kriterier
för placering i säkerhetsklass. Placering i säkerhetsklass bör således
göras inte enbart när det är fråga om ett deltagande i
säkerhetskänslig verksamhet där den som deltar kan komma att få
del av säkerhetsklassificerade uppgifter. Vi återkommer till övriga
kriterier för placering i säkerhetsklass i det efterföljande avsnittet
och behandlar nu först placering i säkerhetsklass i situationer där
den som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet får del av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Övergången från hemliga uppgifter till säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter
Grunden för placering i säkerhetsklass är i dag att den anställde
(eller den som på annat sätt deltar i verksamheten) i olika stor
omfattning får del av hemliga uppgifter, dvs. uppgifter som omfattas av sekretess och som i en varierande grad är av betydelse för
rikets säkerhet. Vi har i avsnitt 12.2 föreslagit en övergång från
skydd av hemliga uppgifter till skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Sammantaget innebär den övergången att kraven
på säkerhetsskydd för uppgifter som är av betydelse för Sveriges
säkerhet på ett tydligare sätt än i dag gäller såväl när sådana
uppgifter förekommer vid myndigheter som när de finns i enskild
verksamhet. Dessutom omfattas även uppgifter som ska skyddas
enligt ett för Sverige folkrättsligt förpliktande åtagande om
säkerhetsskydd. Övergången till säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter behöver återspeglas i grunderna för placering av anställningar i säkerhetsklass.
Anpassning till förslaget om klassificering av information
I dag är säkerhetsklasserna tre till antalet. Placeringen bestäms av
en kombination av två faktorer; i vilken omfattning den berörde
kan få del av sekretessbelagda uppgifter och om det är fråga av
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uppgifter av synnerlig betydelse för rikets säkerhet eller uppgifter av
betydelse för rikets säkerhet. I fråga om placering i säkerhetsklass 3
gäller ett uttryckligt krav på skada av viss storlek (men för rikets
säkerhet som inte är ringa) om uppgifterna röjs för obehöriga. När
det gäller de högre säkerhetsklasserna har inte något motsvarande
skaderekvisit ansetts påkallat. Av författningskommentaren till
17 § säkerhetsskyddslagen framgår att skälet till den skillnaden är
att det får antas att det alltid föreligger en betydande risk för skada
om uppgifter av synnerlig betydelse för rikets säkerhet röjs för
obehöriga.13
Vi har tidigare föreslagit att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska klassificeras utifrån nivåerna kvalificerat hemlig, hemlig,
konfidentiell och begränsad samt att nivån på säkerhetsskyddet för
sådana uppgifter ska anpassas efter informationssäkerhetsklass. En
sådan anpassning av nivån på säkerhetsskyddet är (som vi behandlat tidigare) angelägen inte minst med hänsyn till behovet av en
ökad tydlighet i fråga om för Sverige folkrättsligt förpliktande åtaganden om säkerhetsskydd. Det skulle kunna innebära att fler
anställningar behöver placeras i en högre säkerhetsklass. Vår
bedömning är dock att så inte behöver bli fallet. En konsekvens av
den gällande ordningen i fråga om grunder för placering i
säkerhetsklass är nämligen att översättningsproblematiken i dag
kan leda till placering i en onödigt hög säkerhetsklass. Det
utrymme för differentiering som fyra informationssäkerhetsklasser
innebär medför goda förutsättningar för en väl avvägd skyddsnivå.
En bättre ordning är därför att grunderna för placering i säkerhetsklass, på samma sätt som är vanligt i andra länder, i högre grad än i
dag styrs av uppgifternas skyddsnivå. Att fullt ut övergå till en
ordning där enbart förekomsten av uppgifter på en viss nivå avgör
placering i säkerhetsklass anser vi dock inte vara lämpligt. En sådan
ordning skulle kunna medföra att betydligt fler befattningar än i
dag skulle behöva placeras i framför allt den högsta säkerhetsklassen enbart på grund av en eventuell förekomst av någon enstaka
uppgift på nivån kvalificerat hemlig. En sådan ordning är inte
rimlig. Uppgifter i mindre omfattning på t.ex. nivån kvalificerat
hemlig ska därför medföra placering i nästa lägre säkerhetsklass.
13

a. prop., s.81.
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Information på nivån begränsad bör överhuvudtaget inte föranleda några krav på placering i säkerhetsklass med anledning av det
ringa skada som ett röjande kan medföra. Inte heller medför de
internationella säkerhetsskyddsåtagandena något krav på att
anställda och andra som hanterar uppgifter på nivån restricted eller
motsvarande ska vara klarerade eller på motsvarande sätt godkända
i säkerhetshänseende.

18.6

En ny grund för placering i säkerhetsklass

Förslag: Bestämmelserna om placering i säkerhetsklass utvidgas
till att omfatta även befattningar i verksamhet som, även om den
inte innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, är att anse som säkerhetskänslig (i övrigt säkerhetskänslig
verksamhet). Den nya grunden för placering i säkerhetsklass
innebär att den registerkontroll som i dag görs med stöd av 14 §
säkerhetsskyddslagen (skydd mot terrorism) inordnas i
systemet med säkerhetsklasser vilket gör systemet mer enhetligt
och logiskt.
Att den berörde genom att delta i verksamheten har möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada, allvarlig skada eller en
inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet ska i princip styra
placeringen i säkerhetsklass. En anställning eller annat
deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska dock även placeras
i säkerhetsklass, om krav på säkerhetsprövning följer av ett
internationellt säkerhetsskyddsåtagande t.ex. i fråga om
luftfartsskydd eller hamnskydd.

En kompletterande grund för placering i säkerhetsklass
Nuvarande bestämmelser om säkerhetsprövning gäller också i verksamheter som särskilt behöver skyddas mot terrorism. Däremot
gäller inte bestämmelserna om placering av befattningar i
säkerhetsklass för sådan verksamhet. Grunden för registerkontroll
som ett led i säkerhetsprövning i dessa fall finns i stället i 14 §
säkerhetsskyddslagen. Där anges att registerkontroll får göras om
det behövs för skyddet mot terrorism och det finns särskilda skäl.
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Paragrafen innehåller vidare ett bemyndigande för regeringen att
meddela föreskrifter.14 Sådana föreskrifter om registerkontroll till
skydd mot terrorism finns i 26 och 26 a §§ säkerhetsskyddsförordningen. Bestämmelserna innebär i huvudsak att den som kan antas
komma att anställas eller på annat sätt delta vid verksamheten vid
flygplatser och skyddsobjekt av olika slag får registerkontrolleras.
Det anges särskilt att sådan kontroll får göras endast om skyddsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Vi har föreslagit en förändrad systematik för säkerhetsskyddslagen där hanteringen av känsliga uppgifter inte ges någon särställning i säkerhetsskyddshänseende. Förändringen är ett uttryck
för att säkerhetsskyddet i en reformerad säkerhetsskyddslag inte
enbart är inriktat på att skydda uppgifter från ett konfidentialitetsperspektiv. Den nuvarande inriktningen i fråga om säkerhetsprövning, som i sin tur bygger på den tidigare personalkontrollen, har
en tydlig inriktning mot just ett sådant mer begränsat skydd av
uppgifter.15 Ett motiv till att välja en annan ordning för anläggningar och annat som behöver skyddas mot terrorism och att hålla
isär de olika slagen av kontroll ansågs vara att det skyddet hade en
annan inriktning som påverkade prövningen.16 Ursprungligen fanns
vid s.k. § 14–prövningar en begränsning till uppgifter om vissa slag
av brott. Bestämmelsen är dock sedan flera år tillbaka ändrad på så
sätt att omfattningen i fråga om vilka uppgifter som får lämnas ut
är densamma som vid placering i säkerhetsklass 3.17
Som vi nämnt tidigare ser vi inte att det i dag i fråga om genomförandet av säkerhetsprövningen finns behov av att sätta upp någon
skiljelinje mellan olika slag av befattningar. Övergången från skydd
av verksamheter som särskilt behöver skyddas mot terrorism till
skydd av i övrigt säkerhetskänslig verksamhet innebär i fråga om
säkerhetsprövning att det inte bara är presumtiva terrorister som
prövningen ska fånga upp.
En fördel med ordningen med säkerhetsklassade befattningar är
att momentet där befattningar i förväg identifieras ger en stadga åt
förfarandet som är viktig från integritetssynpunkt. Det är ett argu14

Bemyndigandet omfattar inte riksdagen och dess myndigheter.
SOU 1994:149, s. 180.
16
a. bet., s. 183.
17
Ändrad lydelse av 22 § säkerhetsskyddslagen till följd av riksdagens antagande av Prop.
2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m.
15
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ment som vi anser vara lika viktigt i fråga om all säkerhetskänslig
verksamhet. Det gäller särskilt när den del av säkerhetsskyddet som
inte avser säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ges ett mer flexibelt tillämpningsområde.
På samma sätt som för anställningar som innebär hantering av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter bör således anställningar
som av annan anledning är av betydelse för Sveriges säkerhet
medföra placering i säkerhetsklass. Att ytterligare komplicera
säkerhetsklassindelningen genom att skapa nya klasser bedöms inte
ge något mervärde. En sådan uppdelning i ytterligare klasser kan
också vid den praktiska tillämpningen vara svår att förhålla sig till.
En vanligt förekommande situation kan vara att en person som ska
ges tillträde till anläggningar som är av betydelse från säkerhetssynpunkt samtidigt kan anses få del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter om skyddet av anläggningen vilket redan det kan
motivera en placering i säkerhetsklass.
Placering utifrån en skadebedömning
För befattningar som innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kommer säkerhetsklassplaceringen att vara given
utifrån den skyddsnivå (kvalificerat hemlig, hemlig eller konfidentiell) som har bestämts vid en informationssäkerhetsklassificering.
Vilken grad av skada som en anställd eller någon som på annat sätt
ska delta i verksamheten kan orsaka genom att obehörigen röja en
uppgift har på så sätt bedömts redan på ett tidigare stadium. För
verksamhet som är säkerhetskänslig på annan grund än hantering
av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter har inte någon motsvarande formell förtida skadebedömning gjorts. Däremot bör en
konsekvensbedömning ha gjorts inom ramen för verksamhetens
säkerhetsskyddsanalys. För att kunna bedöma t.ex. vilka it-system
som behöver ett säkerhetsskydd är det nödvändigt att bedöma vilka
konsekvenser ett angrepp som från ett tillgänglighets- eller
riktighetsperspektiv stör viktiga funktioner skulle ha. På liknande
sätt behöver konsekvenserna av t.ex. ett terroristangrepp mot en
flygplats eller en kärnkraftanläggning bedömas innan säkerhetsskyddsåtgärder vidtas för att i olika avseenden begränsa tillträdet
till sådana platser och anläggningar. Eftersom en konsekvens-
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bedömning behöver göras redan med anledning av kravet på en
säkerhetsskyddsanalys bör tillräckliga förutsättningar finnas för att
också utifrån en sådan bedömning avgöra inte bara behovet av
säkerhetsskyddsåtgärder i stort utan också behovet av att placera in
befattningar i säkerhetsklass.
Ett alternativ till placering i säkerhetsklass utifrån en skadebedömning skulle kunna vara att inordna de nuvarande § 14-prövningarna i säkerhetsklass 3. En sådan lösning är logisk mot bakgrund av att prövningsunderlaget i fråga om registerkontroll har
samma omfattning.18 Samtidigt ser vi behov av möjlighet till en viss
differentiering mellan olika slag av deltagande. Det gäller inte minst
när utrymme ges för att inkludera även andra verksamheter än de
som i dag träffas av regleringen om skydd mot terrorism, t.ex. vissa
kritiska delar av för samhället vitala it-system. Gemensamt för
personalkategorier som i dag prövas inom ramen för 14 § är i regel
någon form av fysiskt tillträde till platser och anläggningar som
ansetts behöva skyddas särskilt mot terrorism. Graden av skada
som en person till följd av sitt deltagande i en säkerhetskänslig
verksamhet har möjlighet att orsaka varierar beroende på anläggning och tillträdesbehörighetens omfattning. Som regelverket är
utformat i dag är det i fråga om registerkontroll ingen formell skillnad vad gäller underlag till säkerhetsprövningen avseende t.ex. en
person anställd vid en butik på en flygplatsterminal eller någon
som, utan att få del av känsliga uppgifter, utför service av SCADAsystem19 som reglerar dammluckor vid en större vattenkraftanläggning av central betydelse för Sveriges energiförsörjning.
En mer ändamålsenlig säkerhetsprövning förutsätter att omfattningen av prövningsunderlaget också i fråga om registerkontroll
kan anpassas beroende på vad anställningen eller deltagandet innebär. I linje med vad som föreslås gälla för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter bör en indelning av de säkerhetsklassade befattningarna som här är i fråga göras utifrån skadenivåerna synnerligen allvarlig, allvarlig eller inte obetydlig skada för
Sveriges säkerhet. Det innebär en alternativ grund för placering i
säkerhetsklass 1, 2 eller 3. Något formellt krav på en föregående
18

Jfr 18, 21 § 2 och 22 § säkerhetsskyddslagen.
SCADA står för Supervisory Control And Data Acquisition och avser system för styrning
och övervakning av bl.a. industriprocesser, energiproduktion och annan processövervakning.
19
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klassificering utifrån en skadebedömning, motsvarande det som
föreslås gälla för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, bör inte
gälla avseende anläggningar och liknande som utgör i övrigt
säkerhetskänslig verksamhet. Som framhållits tidigare bör dock en
sådan skadebedömning ha gjorts vid den säkerhetsskyddsanalys
som ska utgöra grunden för verksamhetens säkerhetsskydd. Det
bör också i sammanhanget understrykas att ett beslut om placering
i säkerhetsklass behöver föregås av en noggrann befattningsanalys
eller motsvarande analys av det deltagande det är fråga om. Sådana
analyser är nödvändiga inte minst för att av integritetsskyddshänsyn motverka en godtycklighet som kan innebära obefogade kontroller (se vidare vårt förslag i 18.8). Av samma anledning bör inte
beslut om placering i säkerhetsklass, annat än i undantagsfall, få
fattas av enskilda verksamheter (se vidare avsnitt 18.10).
Vår bedömning är att den registerkontroll som i dag görs med
stöd av 14 § säkerhetsskyddslagen bör kunna rymmas inom i första
hand säkerhetsklass 3. Utrymmet för att placera anställningar i
säkerhetsklass 1 och 2 bör däremot vara begränsat. En placering i
en högre säkerhetsklass kan vara motiverad om t.ex. en anställning
innebär att en person behöver anförtros tillgång till vissa anläggningar eller system av kritisk betydelse för landets elförsörjning.
Internationella säkerhetsskyddsåtaganden
Förslaget i avsnitt 18.5 om säkerhetsklassplacering av den som får
del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter tillgodoser även krav
på säkerhetsskydd som följer av internationella säkerhetsskyddsåtaganden. De internationella säkerhetsskyddsåtagandena avser
emellertid inte enbart skydd av uppgifter. Det finns också åtaganden som tar sikte på skydd av anläggningar, objekt och platser bl.a.
inom områdena luftfarts-, hamn- och sjöfartskydd. Det finns i dag
bestämmelser om registerkontroll av bl.a. den som ska anställas
eller på annat sätt delta i verksamhet som har betydelse för
luftfartsskyddet, om det följer av en internationell överenskommelse som Sverige tillträtt eller av en bindande EU-rättsakt på området för luftfartsskydd (26 § säkerhetsskyddsförordningen).
Också åtaganden i förhållande till mellanfolkliga organisationer
t.ex. Nato kan innebära ett behov av att skydda annat än uppgifter.
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Merparten av de anställningar som kan aktualisera säkerhetsprövning med anledning av internationella säkerhetsskyddsåtaganden i fråga om t.ex. luftfartsskydd kommer att behöva placeras i
säkerhetsklass redan av hänsyn till Sveriges säkerhet. Att därför ha
en särskild lösning för situationer där så inte är fallet förefaller inte
motiverat. En rimlig ordning bör således kunna vara att också
säkerhetsprövning med registerkontroll mot bakgrund av sådana
internationella säkerhetsskyddsåtaganden som här är i fråga föregås
av en placering i en säkerhetsklass. Av bestämmelsen om placering i
säkerhetsklass ska därför framgå att, utöver vad som följer av
bestämmelserna om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, ett
deltagande ska placeras i säkerhetsklass, om krav på säkerhetsprövning följer av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
Vilka krav på säkerhetsskydd som ställs bör avgöra valet av
säkerhetsklass. Som anförts tidigare bör det t.ex. i fråga om
luftfartsskydd i huvudsak handla om säkerhetsklass 3.

18.7

Medborgarskapskravet i fråga om
säkerhetsklassad anställning tas bort

Förslag: Kravet på att en säkerhetsklassad anställning vid staten,
en kommun eller ett landsting får innehas endast av den som är
svensk medborgare tas bort.

Gällande ordning
En säkerhetsklassad anställning vid staten, en kommun eller ett
landsting får i dag innehas endast av den som är svensk medborgare
(29 § säkerhetsskyddslagen). Den som utöver svenskt medborgarskap har ett ytterligare medborgarskap anses uppfylla kravet på
svenskt medborgarskap.
Regeringen får i enskilda fall medge undantag från kravet. Regeringen prövar i regel ett 30-tal sådana ärenden per år. Ärendena
omfattar olika slag av befattningar bl.a. inom elförsörjningen och
kriminalvården. Undantag från medborgarskapskravet har medgetts i de allra flesta ärendena.
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Direktiven och vårt uppdrag
En fråga som tas upp i våra direktiv är om kravet på svenskt medborgarskap för att inneha en anställning som placerats i säkerhetsklass bör förändras, i vart fall för de lägre säkerhetsskyddsklasserna.
I direktiven konstateras (utan att det utvecklas närmare) att det
finns anställningar inom totalförsvaret där medborgarskapet är av
väsentlig betydelse. Samtidigt framhålls att kravet på svenskt medborgarskap kan försämra möjligheterna att rekrytera kompetent
personal inom verksamheter som har behov av specialistkompetens
som inte finns att tillgå här i landet. En annan aspekt som tas upp
är att kravet på svenskt medborgarskap kan innebära svårigheter att
åstadkomma en jämnare personalsammansättning med avseende på
etnisk bakgrund. Kriminalvården nämns som ett exempel på en
verksamhet som arbetar aktivt för att öka andelen anställda med
utländsk bakgrund samtidigt som en stor del av anställningarna är
placerade i säkerhetsklass.
Säkerhetsklassade anställningar förekommer i stor utsträckning
inom bl.a. Försvarsmakten, Regeringskansliet och Polismyndigheten. För många av de säkerhetsklassade anställningarna vid dessa
myndigheter innebär även annan lagstiftning krav på svenskt medborgarskap. 20 Vårt uppdrag att överväga förändringar av kravet på
svenskt medborgarskap avser de krav som följer av säkerhetsskyddslagen. Det innebär att, även om kravet på svenskt medborgarskap förändras i säkerhetsskyddslagen, så kan ändå annan
lagstiftning utgöra ett hinder för utländska medborgare att inneha
vissa anställningar som i regel föranleder placering i säkerhetsklass.
Det gäller t.ex. många befattningar i Försvarsmakten och anställning som polis. För andra befattningar, t.ex. inom kriminalvården,
är det endast regleringen om placering i säkerhetsklass som innebär
krav på svenskt medborgarskap.

20

Bestämmelser om krav på svenskt medborgarskap för vissa anställningar finns bl.a. i 11
kap. 11 § och 12 kap. 6 § regeringsformen samt 5 och 6 §§ lagen (1992:260) om offentlig
anställning.
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Tidigare överväganden avseende krav på svenskt medborgarskap
Medborgarskapets principiella betydelse som krav för vissa anställningar har behandlats av Kommittén om medborgarskap i
betänkandet Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning (SOU
2000:106). Kommittén tog bl.a. upp att medborgarskapskrav i lagstiftningen i viss utsträckning bygger på förutsättningen att
svenska medborgare har förståelse för och känner lojalitet med
svenska intressen. Den som är svensk medborgare förutsätts t.ex.
dela de allmänna värderingar och den samsyn som råder beträffande
övergripande demokratiska principer. Kommittén betonade att det
förhållandet att en person är svensk medborgare dock inte är någon
garanti för att hon eller han sympatiserar eller är lojal med det staten och demokratin står för och framhöll att det finns åtskilliga
nutida exempel på detta, bl.a. fascistiska grupperingar. Kommittén
konstaterade också att den etniska bakgrunden är en del av den
enskildes identitet och att man därför får räkna med att dubbla
lojaliteter kan finnas hos en person, oavsett om denne är svensk
medborgare, har dubbelt medborgarskap eller är utländsk
medborgare. Mot den bakgrunden framhöll kommittén att i det
enskilda fallet medborgarskapet inte är någon bra värdemätare för
lojaliteten till ett land. Kommittén kom till slutsatsen att, även om
medborgarskapet inte ger några garantier i nämnda avseenden, det
ändå framstår som motiverat att på ett mer allmänt plan beakta
medborgarskapet som en indikation på att den enskilde är lojal mot
Sverige och svenska intressen. Mot den bakgrunden gjorde
kommittén bedömningen att hänsynen till rikets säkerhet och förhållandet till andra stater kan motivera att t.ex. vissa statliga anställningar förbehålls svenska medborgare.
Kommitténs uppdrag omfattade även medborgarskapskravet i
säkerhetsskyddslagen. I det avseendet kom kommittén till den slutsatsen att det, utifrån tillgången till information som är av synnerlig
betydelse för rikets säkerhet, var motiverat att anställningar vid
staten eller i kommun eller landsting i säkerhetsklasserna 1 och 2
även i fortsättningen skulle vara förbehållna svenska medborgare. I
fråga om säkerhetsklass 3 kom kommittén till slutsatsen att det, på
grund av bristfälligt underlag avseende vilka slag av anställningar
som omfattas, inte var möjligt att lämna något förslag och att
frågan behövde utredas vidare.
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Medborgarskapets betydelse i fråga om skyddet mot brottslighet riktad mot statliga intressen behandlades också i lagstiftningsärendet varigenom möjlighet till dubbelt medborgarskap infördes.
Av förarbeten till den lagändringen21 kan utläsas att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten framfört att det erfarenhetsmässigt är
andra faktorer än ett eventuellt dubbelt medborgarskap som är
avgörande för om en person kommer att ägna sig åt sådan brottslig
verksamhet som utgör en säkerhetsrisk för ett land. I fråga om
erfarenheter från andra länder framhölls att de säkerhetsmässiga
aspekterna på dubbelt medborgarskap internationellt inte upplevs
som något problem. Mot den bakgrunden konstaterade 1997 års
medborgarskapskommitté att det visserligen var så att dubbla lojaliteter och lojalitetskonflikter under vissa förhållanden kunde
medföra säkerhetsrisker, men att de farhågor som i olika sammanhang framförts om att dubbelt medborgarskap skulle medföra
säkerhetsrisker hade varit överdrivna. Kommittén ansåg att det
dubbla medborgarskapet i nämnda avseende hade en synnerligen
underordnad betydelse. I den efterföljande propositionen om dubbelt medborgarskap ansåg regeringen att säkerhetsaspekterna inte
utgör ett hinder mot att tillåta dubbelt medborgarskap fullt ut.22
Krav på svenskt medborgarskap har i stor utsträckning tagits bort i
lagstiftningen
Utvecklingen i fråga om behörighet till statliga anställningar har
generellt sett gått i riktning mot att begränsa de rättsliga skillnaderna mellan de som är svenska medborgare och den övriga befolkningen. I stället för medborgarskapet har bosättningen fått en ökad
betydelse för rättigheter och skyldigheter. En inte obetydlig roll i
denna utveckling torde det svenska medlemskapet i EU ha spelat. I
och med medlemskapet gäller enligt artikel 18 i Fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt en likabehandlingsprincip, även
kallad icke-diskrimineringsprincipen, som innebär ett förbud mot
varje form av diskriminering, direkt eller indirekt, på grund av
nationalitet inom fördragets tillämpningsområde. Detta grundläg21

1997 års medborgarskapskommitté i slutbetänkandet Svenskt medborgarskap (SOU
1999:34), s. 159 ff.
22
Prop. 1996/2000:147 Lag om svenskt medborgarskap, s. 22 f.
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gande förbud kompletteras av mer precist utformade diskrimineringsförbud på olika områden. Undantag finns emellertid från
förbudet, t.ex. i fråga om vissa anställningar i staten och andra
offentliga organ.
I regeringsformen är huvudregeln att det inte görs någon skillnad mellan svenska medborgare och andra när det gäller behörighet
för statliga anställningar. Detta har motiverats dels av intresset att
få så kvalificerade innehavare som möjligt av offentliga anställningar, dels av önskemålet om en intensifiering av det mellanfolkliga samarbetet. Tidigare innehöll regeringsformen flera undantag
från denna huvudregel. Efter förslag i regeringens proposition
2009/10:80 En reformerad grundlag gjordes ändringar som innebar
bl.a. att regeringsformen numera innehåller bestämmelser om
medborgarskapskrav endast för de viktigaste anställningarna eller
uppdragen hos de högsta statsorganen samt hos organ med funktioner inom ramen för den konstitutionella kontrollen. I övrigt får
krav på svenskt medborgarskap för behörighet att inneha en
anställning eller utöva ett uppdrag hos staten eller en kommun
ställas upp endast i lag eller enligt förutsättningar som anges i lag. I
den nämnda propositionen framhöll regeringen även att det krav på
svenskt medborgarskap som gäller för ett stort antal statliga anställningar eller andra uppdrag i många fall har vållat olägenheter. 23
I det avseendet hänvisade regeringen till den översyn av krav på
svenskt medborgarskap och andra krav relaterade till medborgarskap i lagstiftningen som redovisats i slutbetänkandet från
Kommittén om medborgarskapskrav och till remissyttrandena över
betänkandet.
Svenskt medborgarskap ska inte vara ett behörighetskrav för säkerhetsklassade anställningar
Som nämnts kom Kommittén om medborgarskap till slutsatsen att
medborgarskapet i det enskilda fallet inte är någon bra värdemätare
för lojaliteten till ett land men att det på ett mer allmänt plan ändå
bör kunna användas som en indikation i det avseendet. Kommitténs bedömning var att medborgarsskapskravet skulle behållas i
23

Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 238.
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vart fall för de högre säkerhetsklasserna. Ett förhållande vars betydelse inte närmare belystes av kommittén är att säkerhetsprövning
enligt säkerhetsskyddslagen ger utrymme för en individuell bedömning av omständigheter som kan påverka en persons lojalitet
till Sverige.24
Som vi behandlat i avsnitt 18.4 innebär säkerhetsprövning en
bedömning av en persons lämplighet för att delta i säkerhetskänslig
verksamhet från ett riskreducerings- och helhetsperspektiv. Prövningen ska enligt förarbetena till säkerhetsskyddslagen bestå i en
allsidig bedömning varigenom man i möjligaste mån skaffar sig en
bild av personens allmänna livssituation och levnadsbakgrund. Det
innebär att prövningen i regel förutsätter ett brett beslutsunderlag
och att omständigheter av olika slag hänförliga både till den som
prövningen avser och till det deltagande som är aktuellt ska vägas
samman. En enskild omständighet bör därför i regel inte ha någon
självständig betydelse vid säkerhetsprövningen.
Kraven på säkerhetsprövning innebär således att omständigheter
av olika slag som kan påverka lojaliteten i säkerhetshänseende alltid
ska vägas in. En sådan omständighet kan t.ex. vara ett dubbelt medborgarskap25 eller andra band till ett annat land eftersom det kan
vara en indikation på en lojalitetskonflikt som skulle kunna
medföra en särskild sårbarhet vid deltagande i en säkerhetskänslig
verksamhet. På samma sätt bör det vara fullt möjligt att också
värdera och väga in betydelsen av att en person inte har svenskt
medborgarskap. Att svenskt medborgarskap saknas kan, men
behöver inte, bero på en kort vistelsetid i Sverige. Att en person har
bott utomlands större delen av sitt liv eller under längre perioder
kan, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, också
innebära påtagliga svårigheter att få fram ett tillräckligt underlag
för att kunna göra bedömningen att personen i säkerhetshänseende
är lämplig för att delta i en säkerhetskänslig verksamhet.
Omständigheter av sådant slag kan och bör beaktas inom ramen för
säkerhetsprövningen.
Inom ramen för säkerhetsprövningen kan också olika kompensatoriska åtgärder användas för att reducera eventuella risker och
24

Den omständigheten vägdes däremot in vid regeringens överväganden om att tillåta
dubbelt medborgarskap fullt ut (Prop. 1996/2000:147, s. 22).
25
Se föregående not.
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sårbarheter som kommit fram under säkerhetsprövningen. Det kan
handla om att undvika ansvar för arbetsuppgifter där lojalitetskonflikter i förhållande till t.ex. ett annat land kan medföra en
särskild utsatthet för eventuella påtryckningar från främmande
makt.26 Självfallet kan det finnas anledning att reducera sådana
risker även i fråga om en person som har svenskt medborgarskap.
Att när möjlighet till en mer allsidig prövning finns behålla ett
behörighetskrav, som dessutom framhållits inte vara en särskilt tillförlitlig indikator på en persons lojalitet till ett land, framstår som
otillfredsställande.
Å andra sidan skulle mot det nu förda resonemanget kunna invändas att medborgarskapskravet ändå fyller en funktion eftersom
säkerhetsprövningen, som vi redovisat tidigare, i många verksamheter inte genomförs på ett sätt som innebär en allsidig belysning
av levnadssituationen. Ett svenskt medborgarskap representerar
åtminstone en formell bindning till Sverige och lojalitet med
svenska intressen. Att tillämpningen av bestämmelserna om
säkerhetsprövningen i dag har brister skulle kunna vara ett skäl för
att inta en försiktig hållning i fråga om att ta bort medborgarskapskravet åtminstone för de högre säkerhetsklasserna. Att av den
anledning ha kvar kravet för svenskt medborgarskap vore dock en
logisk kullerbytta och skulle dessutom kunna bidra till att cementera en ordning där säkerhetsprövningen inte utförs på det sätt den
bör.
Att kravet på svenskt medborgarskap är uppfyllt skulle också
kunna felaktigt tas till intäkt för att frågor om bindningar till ett
annat land, som kan kännas besvärande att ställa och att utreda, inte
behöver tas upp under säkerhetsprövningen. En fråga som kommit
upp och som anknyter till detta är om ett slopande av medborgarskapskravet kan ställa arbetsgivare inför risken att anklagas för
diskriminering t.ex. i situationer där det inte är möjligt att få fram
ett tillförlitligt prövningsunderlag på grund av en tidigare bosättning i från säkerhetssynpunkt tveksamma länder. En sådan risk kan
finnas också i andra fall när en person med utländsk härkomst ska
säkerhetsprövas. Självfallet måste en säkerhetsprövning i alla
avseenden enbart grundas på sakliga skäl.
26

Jfr regeringens överväganden i a. prop., s. 23.
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Vidare gäller kravet på svenskt medborgarskap endast säkerhetsklassade anställningar inom staten, kommuner och landsting. En
utländsk medborgare kan således i andra avseenden inneha en
anställning eller ett uppdrag i det allmännas verksamhet som omfattas av krav på säkerhetsskydd. Det gäller bl.a. för sådant deltagande i verksamhet som på grund av bestämmelserna i 14 §
säkerhetsskyddslagen (skydd mot terrorism) kan föranleda en
registerkontroll.
Till följd av att utvecklingen fört med sig att säkerhetskänslig
verksamhet i högre grad bedrivs av enskilda och eftersom myndigheter i större utsträckning på mer eller mindre permanent basis
behöver använda sig av externa leverantörer framstår i dag en särskild ordning för säkerhetsklassade anställningar i det allmännas
verksamhet som mindre ändamålsenlig. Ett belysande exempel är
drift och underhåll av it-system. Den nuvarande ordningen innebär
att, även om arbetsuppgifterna för en it-tekniker är identiska och
innebär samma tillgång till uppgifter som har betydelse för Sveriges
säkerhet, så är kravet på svenskt medborgarskap beroende av om
det är fråga om en säkerhetsklassad anställning vid en myndighets
interna it-avdelning eller hos en extern leverantör som myndigheten anlitar. Visserligen kan göras gällande att myndigheten har en
valfrihet i fråga om att lägga ut verksamhet på externa leverantörer
och alltså kan välja att undvika sådana situationer. Samtidigt har
utvecklingen medfört att också myndigheter vars verksamhet är av
betydelse för Sveriges säkerhet i hög grad är beroende av externa
leverantörer. Valfriheten i fråga om hur t.ex. myndighetens behov
av it-drift ska tillgodoses kan därför i många avseenden i praktiken
vara begränsad.
Ett annat exempel på vad gällande ordning i fråga om krav på
svenskt medborgarskap innebär kan hämtas från elförsörjningen.
För befattningar som avser arbetsuppgifter i fråga om driftcentraler
hos Affärsverket svenska kraftnät gäller krav på svenskt medborgarskap, däremot inte för personal vid driftcentraler hos
Vattenfall.
Det finns ytterligare argument för att ändra den gällande ordningen. En grundförutsättning för ett väl fungerande säkerhetsskydd är, som vi ser det, att ansvaret för skyddet ligger på en verksamhetsnivå. Mot den bakgrunden kan ordningen där regeringen
prövar frågan om medborgarskapets betydelse sättas i fråga också
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av andra skäl än den principiella hållningen att regeringen inte bör
vara beslutsfattare i förvaltningsärenden. Det argumentet har en
särskild bäring i fråga om medborgarskapskravet för den lägre
säkerhetsklassen. Till följd av de förändringar vi har föreslagit i
tidigare avsnitt om att inordna den nuvarande registerkontrollen
till skydd mot terrorism i systemet med säkerhetsklasser skulle
antalet sådana ärenden kunna öka avsevärt.
Slutligen innebär den nuvarande ordningen framför allt principiella betänkligheter. Det gäller såväl utländska medborgares
möjligheter att komma i fråga för vissa anställningar som de problem som kan uppstå för vissa myndigheter att anställa personer
med den kompetens och bakgrund som behövs i verksamheten. I
sammanhanget bör framhållas att det är påtagligt att synen på medborgarskap har utvecklats på senare tid. Det visar bl.a. uttalanden i
lagstiftningsärenden som medfört möjligheten till dubbelt medborgarskap respektive åtstramning i regeringsformen i fråga om
krav på medborgarskap för vissa befattningar.
Sammantaget är det vår bedömning att svenskt medborgarskap
inte ska vara ett behörighetsgrundande krav för att inneha en
säkerhetsklassad anställning vid staten, kommuner eller landsting.
I sammanhanget ska framhållas att den förändring vi föreslår
inte innebär att avsaknaden av svenskt medborgarskap är utan
betydelse. Den omständigheten att en person saknar svenskt medborgarskap får i stället, på samma sätt som t.ex. innehav av annat
medborgarskap jämte ett svenskt, närmare utredas och vägas in vid
säkerhetsprövningen. Eventuella bindningar till annan stat och
omfattande vistelser utanför Sverige är omständigheter som alltid
bör utredas vid en säkerhetsprövning. Om ett tillräckligt underlag
för sådan bakgrundskontroll inte går att få fram, t.ex. då samarbete
inte finns med aktuellt lands säkerhetstjänst, är det en omständighet som i sig kan medföra att en person bedöms inte vara lämplig
för en säkerhetsklassad anställning.
Argumenten för att ta bort kravet har principiellt sett samma
relevans för de anställningar som placerats i en högre som i en lägre
säkerhetsklass. Vilken betydelse som bör tillmätas sådana omständigheter som hänger samman med medborgarskapet, anknytningen
till Sverige och eventuella bindningar till andra länder måste däremot givetvis i hög grad vara beroende av bl.a. vilken anställning det
är fråga om. Generellt sett är också utrymmet för att kunna komma
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fram till att en person är lämplig för att delta i säkerhetskänslig
verksamhet, även om brister finns i underlaget för bakgrundskontrollen, mindre när det gäller anställningar i de högre säkerhetsklasserna.
Det bör anmärkas att det bland utredningens experter finns
delade meningar i denna fråga. Vissa av experterna anser att kravet
på svenskt medborgarskap ska finnas kvar. Det har därvid
framhållits bl.a. att kravet fyller en viktig principiell funktion och
att medborgarskapet, även om det inte innebär några garantier
avseende t.ex. lojalitet, medför en formell och tydlig koppling till
Sverige, dess statsskick och grundläggande värderingar.

18.8

Ett uttryckligt krav på restriktivitet vid placering
i säkerhetsklass

Förslag: Med hänsyn till skyddet av den personliga integriteten
ska ett krav på restriktiv tillämpning i fråga om placering av
anställningar i säkerhetsklass införas i säkerhetsskyddslagen. Av
en sådan bestämmelse ska framgå att den som beslutar om
placering av en anställning i säkerhetsklass ska noga pröva
behovet och att sådan placering får göras endast om skyddsbehovet inte kan tillgodoses på något annat sätt.
Säkerhetsprövning inom ramen för säkerhetsskyddslagen ska göras
när en anställning eller annat deltagande i en säkerhetskänslig verksamhet har placerats i säkerhetsklass men kan även förekomma
utan sådan placering. I vilken utsträckning registerkontroll och
särskild personutredning ska användas styrs av bestämmelserna om
placering i säkerhetsklass. Enligt den nuvarande säkerhetsskyddslagen förekommer också registerkontroll enligt särskilda bestämmelser om skydd mot terrorism. Vårt förslag i avsnitt 18.6 innebär
att användning av registerkontroll vid deltagande i säkerhetskänslig
verksamhet i princip helt styrs av bestämmelserna om placering i
säkerhetsklass. Som vi redovisat tidigare i avsnitt 18.4 kan en
säkerhetsprövning innebära att frågor om levnadsbakgrund och
levnadssituation som kan uppfattas som integritetskränkande
behöver ställas. Genom att systemet med placering i säkerhetsklass
får ett vidare tillämpningsområde bör i princip alltid säkerhets409

800

Personalsäkerhet

SOU 2015:25

prövningar som kan föranleda att ett mer omfattande underlag
inhämtas (t.ex. genom en intervju) grundas på ett beslut om placering i säkerhetsklass. Någon form av säkerhetsprövning kan emellertid också behöva göras vid ett deltagande i säkerhetskänslig verksamhet som inte föranleder placering i säkerhetsklass, t.ex. vid
anställning som medför hantering av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter på nivån begränsad. I de fallen bör självfallet säkerhetsprövningen ha en mer begränsad omfattning, och åtgärder inom
ramen för personalsäkerheten bör i de fallen framför allt inriktas på
utbildning och information om säkerhetsskydd. I en reformerad
säkerhetsskyddslag kommer det därför att från integritetssynpunkt
vara av avgörande betydelse om en anställning eller ett deltagande
placeras i säkerhetsklass eller inte. Självfallet är det också, liksom
tidigare, av betydelse i vilken säkerhetsklass placeringen görs. I
fråga om underlaget vid registerskontroll (inklusive särskild
personutredning) ser vi inte behov av några förändringar i förhållande till vad som i dag gäller för de olika säkerhetsklasserna.
Vårt förslag om att den nuvarande registerkontrollen till skydd
mot terrorism ska inordnas i systemet med säkerhetsklasser medför, även om kärnan på samma sätt som i dag kommer att utgöras
av anställningar vid skyddsobjekt och flygplatser, en flexibilitet i
fråga om vilka verksamheter som kan omfattas. Som vi framfört
tidigare bör inte minst samhällsviktiga it-system och vissa andra
verksamheter, t.ex. transporter av kärnavfall som inte omfattas av
bestämmelser om skyddsobjekt i skyddslagen (2010:305), kunna
bedömas utgöra säkerhetskänslig verksamhet. Som vi betonar i
avsnitt 15.2 är det nödvändigt att inta en restriktiv hållning när det
gäller säkerhetsprövning för vissa personalintensiva verksamheter
t.ex. transporter av farligt gods. En mer generell utvidgning till
verksamhetsområden som i dag inte omfattas skulle kunna medföra
att ytterligare stora personalgrupper behöver säkerhetsprövas och
genomgå bl.a. registerkontroll. Vi ställer oss högst tveksamma till
om en sådan ordning kan ge positiva skyddseffekter i sådan grad att
det väger upp intrånget i de kontrollerades personliga integritetet
och också de kostnader och den ökade administration som sådan
kontroll medför. Som vi framhållit tidigare behövs i stället ett ökat
fokus på andra säkerhetsskyddsåtgärder avseende informationssäkerhet och fysisk säkerhet.
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Det är också vår uppfattning att värdet av en registerkontroll
överlag överskattas. Erfarenheterna visar att personer som senare
upptäcks vara allvarliga säkerhetsrisker relativt sällan förekommer i
brotts- och misstankeregister. Den säkerhetsprövning som följer av
ett beslut om placering i säkerhetsklass kan dock vara ett viktigt
komplement avseende vissa nyckelfunktioner inom verksamheter
som i dag inte omfattas av vare sig bestämmelser om
säkerhetsklassplacering eller om registerkontroll till skydd mot
terrorism. Ett sådant mer flexibelt utformat tillämpningsområde
som vi föreslår ställer samtidigt krav på att behovet av placering i
säkerhetsklass noga övervägs.
Även om ramarna för säkerhetsskyddsåtgärder görs mer flexibla
än i dag, behöver restriktivitet iakttas vad gäller säkerhetsprövning.
Ett grundläggande krav för placering i säkerhetsklass med stöd av
den kompletterande grunden är att den som ska delta i verksamheten bedöms kunna (genom den behörighet som deltagandet
innebär i fråga om t.ex. tillträdesrätt), ha möjlighet att (direkt eller
indirekt) orsaka skada (som inte är obetydlig) för Sveriges säkerhet
(se avsnitt 18.6). En sådan bedömning förutsätter att en säkerhetsskyddsanalys har gjorts där t.ex. risker som finns kopplade till
anställda och inhyrd personal har identifierats och värderats. I
förhållande till vad som i dag gäller i fråga om registerkontroll till
skydd mot terrorism medför därför den nya ordningen en större
tydlighet i fråga om kopplingen mellan ansökan om registerkontroll och utförd säkerhetsskyddsanalys. En sådan koppling är
viktig för att undvika registerkontroller som inte är berättigade.
I dag finns i 27 § säkerhetsskyddsförordningen en erinran om
kravet att noga pröva behovet av registerkontroll till skydd mot
terrorism och om att kontroll får göras endast om skyddsbehovet
inte kan tillgodoses på något annat sätt. Vi anser att en motsvarande begränsande bestämmelse i stället bör finnas i säkerhetsskyddslagen och justeras till att avse behovet av placering i
säkerhetsklass.
Ett krav på att skyddsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt
har flera dimensioner. Ett grundläggande krav är att verksamheten i
möjligaste mån organiseras på ett sådant sätt att t.ex. ensambehörighet av olika slag undviks och att tillträdesrätt till en verksamhets säkerhetsområden och liknande inte görs mer omfattande
än vad som är nödvändigt i tjänsten. Vidare innebär det ett krav på
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att bedöma om skyddsbehovet kan tillgodoses genom alternativa
säkerhetsskyddsåtgärder, dvs. åtgärder med inriktning på informationssäkerhet och fysisk säkerhet eller andra åtgärder inom ramen
för personalsäkerheten. De senare kan gälla åtgärder för att höja
kunskapen och medvetenheten om säkerhetsrisker och säkerhetsskydd. Det kan också avse en säkerhetsprövning utan de moment
som följer av beslutet om placering i säkerhetsklass. Vi ser inte
anledning att enbart knyta en sådan bestämmelse till placering i
säkerhetsklass när det gäller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet,
utan den bör ha giltighet även i fråga om deltagande som innebär
att den berörde får del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
En annan sak är att bestämmelsen får en mer begränsad räckvidd i
den sistnämnda situationen på grund av mer i detalj i lag angivna
krav på placering i säkerhetsklass. Detsamma gäller i fråga om
sådana anställningar där krav på säkerhetsprövning följer av folkrättsliga förpliktelser t.ex. i fråga om luftfartsskydd.

18.9

Prövningen av frågan om att lämna ut uppgifter
som kommit fram vid registerkontroll

Bedömning: Den nuvarande ordningen där uppgifter efter
registerkontroll får lämnas ut endast efter en relevansprövning
av Registerkontrolldelegationen vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden bör inte ändras.

Relevansprövning
Med registerkontroll avses enligt 12 § säkerhetsskyddslagen att
uppgifter hämtas från ett register som omfattats av lagen
(1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister eller lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister samt att uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361) hämtas in. Av 18 § säkerhetsskyddslagen framgår i
vilka fall en särskild personutredning ska göras vid registerkontroll.
I lagens 21–23 §§ anges vilka uppgifter om den kontrollerade och
vissa till den kontrollerade närstående som ett utlämnande får
omfatta. Utlämnandet får dock avse endast uppgifter som kan antas
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ha betydelse för prövningen av den kontrollerades pålitlighet från
säkerhetssynpunkt (24 § säkerhetsskyddslagen). Bedömningen av
vilka uppgifter som har en sådan relevans för säkerhetsprövningen
görs av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (31 § säkerhetsskyddsförordningen). Registerkontrolldelegationen vid Säkerhetsoch integritetsskyddsnämnden som utför uppgiften föregicks av
Registerkontrollnämnden som inrättades för att förstärka skyddet
för den personliga integriteten vid säkerhetsprövning.
Delegationens funktion kan beskrivas som ett slags filter för att
se till att uppgifter som förekommer i registren och som inte har
relevans i säkerhetsprövningsärendet inte lämnas ut för säkerhetsprövning. Den ordningen är således en garant för att arbetsgivare
inte får del av fler uppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet. Förfarandet innehåller vidare krav på att uppgifter före
utlämnande kommuniceras med den som prövningen avser. Vid
sådan kommunicering kan också ett samtal hållas med den berörde.
Den som prövningen avser ges således tillfälle att förklara
omständigheter kring t.ex. ett brott som han eller hon har dömts
för. Kommuniceringen fyller inte endast en informationsfunktion
utan kan också medföra bedömningen att t.ex. en uppgift om brott
inte har relevans för säkerhetsprövningen och därför inte ska
lämnas ut. Det finns en bestämmelse om att det inte får framgå av
svaret till den som har beslutat om registerkontrollen att det finns
en uppgift om den kontrollerade som inte lämnas ut (33 §
säkerhetsskyddsförordningen). Det är vidare den som har beslutat
om registerkontrollen som självständigt avgör betydelsen av
uppgifter som kommit fram vid registerkontroll och som lämnats
ut för säkerhetsprövning (27 § säkerhetsskyddslagen). En uppgift
som lämnas ut vid registerkontroll får inte heller åtföljas av något
annat yttrande än en förtydligande kommentar till uppgiften (26 §
säkerhetsskyddslagen).
Tillämpningen av bestämmelserna om utlämnade av uppgifter
visar att endast en mindre del av de uppgifter som förekommer i de
register som omfattas av kontrollen lämnas ut för säkerhetsprövning. Av Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens årsredovisning
för 201427 kan utläsas att antalet personer som registerkontrollerades var 75 537. Av dessa förekom 206 personer i Säkerhetspolisens
27

Säkerhets- och integritetsnämndens årsredovisning för 2014, s. 17 (Dnr. 9-2015).
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register, och uppgifter om 21 av dessa personer lämnades ut. Av de
kontrollerade personerna förekom 1 801 i misstankeregistret eller
belastningsregistret, och uppgifter om 309 av dessa lämnades ut.
Utlämningsfrekvensen är ungefär densamma för tidigare år.
I vårt uppdrag ingår att ta ställning till om reglerna om utlämnande av uppgifter bör ändras när det gäller registerkontroll till
skydd mot terrorism. I direktiven redogörs för att Registernämnden, vars verksamhet den 1 januari 2008 övertogs av Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden, i verksamhetsberättelsen för år 200728
har ifrågasatt om bestämmelserna om utlämnande i 24 § säkerhetsskyddslagen fått en alltför restriktiv utformning när det gäller
personal som är verksam vid flygplatser eller kärnkraftverk I den
nämnda verksamhetsberättelsen redogör nämnden mot bakgrund
av den allmänna debatt som varit kring frågan om säkerheten vid
kärnkraftverk för att t.ex. uppgifter om brott som kan tyda på
alkoholproblem normalt sett inte lämnas ut vid kontroll till skydd
mot terrorism och att det förhåller sig på liknande sätt när det
gäller kontroll av medarbetare vid flygplatser. Vidare noteras i våra
direktiv att även Säkerhetspolisen har framfört invändningar mot
regelverket i denna del.
Frågan kommer i en något annan dager mot bakgrund av det
förslag vi lämnat om att den nuvarande registerkontrollen till skydd
mot terrorism (14 § säkerhetsskyddslagen) ska inordnas i systemet
med säkerhetsklasser.
En mer övergripande fråga är dock om det finns anledning att i
något avseende ändra förfarandet där uppgifter från bl.a. belastningsregistret lämnas ut för säkerhetsprövning först efter en relevansprövning av Registerkontrolldelegationen vid Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden.
Vi anser att den utsållning av uppgifter som görs genom
delegationen är en viktig del av skyddet av den personliga integriteten. Samtidigt kan konstateras att filtret är finmaskigt genom att
endast en mindre del av de uppgifter som förekommer lämnas ut.
Vid kontakter med verksamheter som utför säkerhetsprövningar
har vi fått exempel på situationer där man senare fått kännedom om
uppgifter om brottmålsdomar som för den aktuella anställningen
28
Registernämndens verksamhetsberättelse för 2007 (Dnr 95/07), se även skrivelsen
Ju2008/1653/L4.
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och i ljuset av omständigheterna i övrigt ansetts vara av stor
relevans för säkerhetsprövningen. Relevansprövningen i sig förutsätter en god kunskap om de förutsättningar som gäller för
verksamheten och anställningen. Det redovisade problemet kan
bero på att Registerkontrolldelegationen inte har fått ett tillräckligt
underlag från den som ansökt om registerkontrollen. Att underlagen som ges in vid registerkontrollen ibland är bristfälliga är
också något som har påtalats vid våra kontakter med delegationen.
Vi har under vårt arbete sett exempel på att säkerhetskänsliga
verksamheter, för att kompensera vad som uppfattats som ett
bristfälligt underlag, tycks utnyttja enskildas möjlighet att begära
ett s.k. eget uttag från belastningsregistret. Det är självfallet ett
högst olämpligt oskick. Utredningen om registerutdrag i arbetslivet
har för övrigt i sitt betänkande med samma titel (SOU 2014:48)
föreslagit att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att arbetssökande ska visa upp eller lämna över ett
utdrag ur belastningsregistret. Förslaget har skickats ut på remiss
och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Det som skiljer registerkontrollen enligt säkerhetsskyddslagen
från en författningsreglerad rätt att begära utdrag från belastningsregistret är bl.a. att kontrollen avser fler register. Det innebär att
uppgifterna inte avser bara domar utan också brottsmisstankar och
anteckningar som förts in av Säkerhetspolisen. Uppgifterna kan
också under vissa förutsättningar avse inte bara den som prövas
utan också närstående. Vidare pågår registerkontrollen kontinuerligt under hela den tid som deltagandet pågår genom en bevakning
av tillkommande uppgifter. Mot den bakgrunden innebär en
registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ett större integritetsintrång än ett utdrag från belastningsregistret. Det gäller inte minst
som konsekvenserna av att uppgifter lämnas ut i regel kan vara
särskilt besvärande under ett pågående anställningsförhållande.
Sammantaget anser vi att ordningen med att uppgifter lämnas ut
efter en relevansprövning av Registerkontrolldelegationen vid
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är ett viktigt integritetsskyddande moment i säkerhetsprövningen. Det finns emellertid utrymme för att något förtydliga vad relevansprövningen innebär,
både i sak och i fråga om delegationens roll i förhållande till
Säkerhetspolisens, dvs. den myndighet som utför registerkontrollen.
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Vad först gäller ett förtydligande i sak kan noteras att den
aktuella bestämmelsen, dvs. 24 § säkerhetsskyddslagen, anger att
uppgifter som har kommit fram vid registerkontroll eller särskild
personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning endast om
den kan antas ha betydelse för prövningen av den kontrollerades
pålitlighet från säkerhetssynpunkt. Som vi tagit upp tidigare innebär en bedömning av pålitlighet från säkerhetssynpunkt i detta
sammanhang att omständigheter av olika slag behöver utredas och
värdereras. Relevansprövningen tar sikte på samma förhållanden
som de som nämns i bestämmelsen om säkerhetsprövningens syfte.
I det sammanhaget nämns lojalitet som en del i bedömning av
pålitlighet och vi har också föreslagit ett förtydligande om omständigheter som kan innebära sårbarheter i säkerhetshänseende (se
avsnitt 18.4). Sådana omständigheter ska således alltid beaktas vid
prövningen av vilka uppgifter som ska lämnas ut för säkerhetsprövning.
Säkerhetspolisens och Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uppgifter vid registerkontroll
Vad sedan gäller Registerkontrolldelegationen vid Säkerhets- och
integritetsskyddsnämndens roll i förhållande till Säkerhetspolisens i
fråga om utlämnade av uppgifter efter registerkontroll kan noteras
att nuvarande bestämmelser i säkerhetsskyddsförordningen innehåller vissa oklarheter i fråga om ärendehanteringen. Regleringen i
säkerhetsskyddsförordningen ger bl.a. en bild av att samtliga
registerkontrollärenden, oavsett utfallet av kontrollen, lämnas över
från Säkerhetspolisen till delegationen. Så går det inte till. Det stora
flertalet ärenden är sådana där det inte förekommer några uppgifter
i registren eller där uppgifterna är av ringa betydelse. I dessa ärenden fattar särskilt förordnade tjänstemän vid Registerkontrolldelegationens kansli, som Säkerhetspolisen tillhandahåller, beslut om
att det inte finns några uppgifter att redovisa. Den ordningen bygger på en delegation i nämndens arbetsordning från nämnden till de
särskilt förordnade tjänstemännen. I praktiken är det alltså de särskilt förordnade tjänstemännen, som är anställda vid Säkerhetspolisen, som beslutar i utlämnandefrågan i sådana fall. Genom det
tillvägagångssättet behöver inte delegationen belastas med ärenden
där det är uppenbart att de uppgifter som kommit fram vid
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kontrollen inte ska lämnas ut för säkerhetsprövning. Det innebär
också att besked om att inga uppgifter finns att redovisa kan ges
snabbare än om ärendet skulle beslutas av delegationen som endast
sammanträder några gånger i månaden. Den redovisade ordningen
är ändamålsenlig och bör framgå redan av författningstexten.
Sammantaget bör det därför av lag och förordningstext framgå att
ansökan görs till Säkerhetspolisen som sedan utför den faktiska
registerkontrollen. I den uppgiften ingår också att i vissa fall göra
en särskild personutredning. Om det kommer fram uppgifter som
kan antas vara av betydelse för säkerhetsprövningen, ska således
frågan om utlämnade av uppgifter för säkerhetsprövning underställas prövning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
Kommunicering med den som kontrollen avser av uppgifter som
kan komma att lämnas ska tas om hand av Säkerhetspolisen. Om
nämnden bedömer att uppgifter ska lämnas ut, är det Säkerhetspolisen som ska kommunicera uppgifterna till arbetsgivaren eller
den som annars ska göra säkerhetsprövningen (se avsnitt 18.11).

18.10 Vem ska besluta om placering i säkerhetsklass?
Förslag: Behörigheten att besluta om placering av anställningar i
säkerhetsklass ska bygga på nuvarande beslutsordning där regeringen, med undantag för riksdagens förvaltningsområde,
ytterst har beslutanderätten men kan överlåta den till myndigheter, kommuner och landsting och, om det finns särskilda skäl,
vissa företag.
Regeringen bör i förordning ange att de myndigheter m.fl.
som i dag beslutar om registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (skydd mot terrorism) i stället ska i en motsvarande utsträckning besluta om placering i säkerhetsklass.
Vissa ändringar bör därvid göras av ansvarsområdena för de
säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap bör tilldelas den beslutanderätt i
fråga om säkerhetsskyddet som länsstyrelserna har i dag och
Transportsstyrelsens ansvarsområde bör utvidgas till att även
avse hamnskydd och sjöfartsskydd.
I förordning bör vidare regleras att Säkerhetspolisen på
samma sätt som i dag ska utföra registerkontroll endast efter
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ansökan från en myndighet, en kommun, ett landsting eller vissa
bolag där starka oberoende hänsyn gör sig gällande (Sveriges
Radio Aktiebolag och liknande). Därutöver bör, om det finns
särskilda skäl, en säkerhetsskyddsstödjande myndighet efter
beslut om placering i säkerhetsklass kunna medge att ett bolag,
utan myndighetens medverkan, själv vid Säkerhetspolisen får
initiera sådan registerkontroll som följer av beslutet om
placering i säkerhetsklass.
Nuvarande ordning i fråga om behörighet att besluta om placering i
säkerhetsklass och om registerkontroll är inte helt enkel att utläsa.
Vilka som har behörighet att besluta i olika avseenden framgår av
20 § säkerhetsskyddslagen i kombination med 18–22 och 26 a–
27 a §§ säkerhetsskyddsförordningen samt av bilagan till den förordningen. Bilagan innehåller en förteckning över de statliga myndigheter som beslutar om placering i säkerhetsklass och om
registerkontroll till följd av en sådan placering. Bestämmelserna
innebär i korthet att regeringen, med undantag för riksdagens förvaltningsområde, ytterst har beslutanderätten men kan överlåta den
åt myndigheter, kommuner och landsting och, om det finns särskilda skäl, vissa företag. Regeringen har med stöd av bemyndigandet överlåtit i princip all beslutanderätt, med undantag för framför
allt beslut om placering i säkerhetsklass 1, till myndigheter,
kommuner och landsting samt till några få bolag där starka
oberoendehänsyn gör sig gällande, bl.a. Sveriges Radio Aktiebolag.
Även om beslutsordningen är svåröverskådlig har inte annat
kommit fram än att den i huvudsak är ändamålsenlig.
Förslaget i avsnitt 18.6 om att den nuvarande registerkontrollen
till skydd mot terrorism ska inordnas i systemet med placering i
säkerhetsklass innebär behov av justeringar i fråga om beslutsordningen. Det förefaller vara en lämplig ordning att myndigheter
som i dag beslutar om placering i säkerhetsklass får göra det i den
större utsträckning som blir följden av den föreslagna ordningen
med en utvidgande grunder för placering i säkerhetsklass. Det
innebär t.ex. att Transportstyrelsen, i stället för att besluta om
registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (skydd mot
terrorism), i fråga om de som ska anställas vid flygplatser i motsvarande utsträckning beslutar om placering i säkerhetsklass. I
fråga om enskild verksamhet som i dag inte omfattas av bestäm-
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melserna om registerkontroll till skydd mot terrorism (eller av
bestämmelser om placering i säkerhetsklass) är det lämpligt att de
säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna bemyndigas att också i
de fallen besluta om placering i säkerhetsklass. Vi kommer dock,
vilket vi behandlar i avsnitt 21.2.4 att föreslå att Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap tar över de uppgifter i fråga om
tillsyn av säkerhetsskyddet som i dag är fördelat på länsstyrelserna
(jfr bl.a. 40 § säkerhetsskyddsförordningen). Det medför att Myndigheten för samhällskydd och beredskap också bör ta över länsstyrelsernas uppgift att för vissa enskilda verksamheter besluta om
placering i säkerhetsklass. Vidare bör beslut om säkerhetsklass i
fråga om sådan bevakningspersonal som avses i 26 § 1 säkerhetsskyddsförordningen fattas av Transportstyrelsen. I dag beslutar
Polismyndigheten om registerkontroll i de fallen.29 Transportstyrelsen har dock den uppgiften när samma slag av personalkategori förordnas för att tjänstgöra vid flygplatser. Det skulle även
kunna röra sig om samma personer med olika tjänstgöringsställen.
Mot den bakgrunden förefaller det rimligt att Transportstyrelsen
får ett samlat ansvar. En sådan ordning sammanfaller också med det
ansvar Tranportstyrelsen har i andra avseenden i fråga om hamnskydd och sjöfartsskydd.30
Vi har övervägt om det är lämpligt att i större utsträckning än i
dag överlåta till enskilda verksamheter att utan myndighetsmedverkan få till stånd registerkontroll. Vårt förslag om att inordna den
nuvarande registerkontrollen till skydd mot terrorism i systemet
med säkerhetsklasser innebär i princip att all registerkontroll kommer att ha föregåtts av ett beslut om placering i säkerhetsklass. En
sådan ordning där alltså frågan om placering i säkerhetsklass avgörs
av en myndighet eller annat allmänt organ skulle kunna kombineras
med en ordning där ansökan om sådan registerkontroll, som är en i
lag reglerad följd av sådan placering,31 i större utsträckning får
skötas av enskilda verksamheter. Det är möjligt att en sådan
ordning är en tillräcklig garanti för att registerkontroller inte
används i en omfattning som inte är avsedd. Vi är emellertid tvek29

Se 27 a § säkerhetsskyddsförordningen.
Se 2 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen.
31
Eftersom registerkontrollen föregås av ett beslut om placering i säkerhetsklass och det av
lag följer att sådan placering medför registerkontroll bör det inte behövas ett särskilt beslut
om registerkontroll.
30
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samma till större förändringar av en ordning som bestämts utifrån
integritetshänsyn och som innebär att ett offentligt organ bedömer
om förutsättningarna för registerkontroll är uppfyllda. Ett
förhållande som behöver beaktas är också att bland de myndigheter
som ansöker om registerkontroll för en annan verksamhets räkning
finns myndigheter som behöver ta del av resultatet från registerkontrollen. Vi återkommer till den frågan i det följande avsnittet.
Vi har dock sett det som ändamålsenligt att ge utrymme för ett
mer flexibelt system. Det finns bolag som har stor erfarenhet av
och kunnande kring säkerhetsprövning av personal och som bör
kunna anförtros uppgiften att även ansvara för registerkontrollen
utan att skyddet av enskildas integritet försämras. I sammanhanget
kan nämnas att det bland de bolag som i dag, genom särskilt
regeringsbeslut eller genom delegation i förordning, har fått
möjlighet att själva besluta om registerkontroll förekommer bolag
där ordningens förenlighet med förarbetsuttalanden om starka
integritets- och oberoendeintressen framstår som tveksam.32
En mer flexibel ordning kan åstadkommas genom att införa en
möjlighet för de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna (Affärsverket svenska kraftnät etc.) att, om det finns särskilda skäl, efter
beslut om placering i säkerhetsklass låta ett bolag ansvara för den
efterföljande registerkontrollen.

18.11 Ansvaret för säkerhetsprövningen
Förslag: Den som beslutar om anställning eller annat deltagande
i säkerhetskänslig verksamhet ansvarar för säkerhetsprövningen
och avgör självständigt om personen kan anses vara lämplig från
säkerhetssynpunkt. Om en myndighet har ett avgörande
bestämmande över den prövades lämplighet att delta i den
säkerhetskänsliga verksamheten vid t.ex. en flygplats eller i fråga
om säkerhetsskyddad upphandling, gör dock myndigheten den
slutliga bedömningen.

32

Prop. 1995/96:129 s. 56.
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En mer flexibel ordning vad gäller myndighetsmedverkan vid
säkerhetsprövning i enskild verksamhet
Som framgått av det föregående avsnittet anser vi att hänsynen till
enskildas integritet motiverar att beslut om placering i säkerhetsklass och att vid Säkerhetshetspolisen initiera registerkontroll på
samma sätt som i dag i huvudsak ska vara en uppgift för myndigheter eller andra offentliga organ. Den ordningen bör kunna säkerställa att säkerhetsklassplacering och de integritetskränkande
moment i säkerhetsprövningen som följer av en sådan placering
förbehålls sådana anställningar etc. där sådan kontroll är befogad.
En annan fråga är vem eventuella uppgifter bör lämnas ut till
och vem som således bör ha ansvaret för att bedöma den kontrollerades pålitlighet i säkerhetshänseende. Enligt gällande ordning
lämnas uppgifterna till den som bestämmer om registerkontrollen.
Det medför när det gäller en person som ska anställas i en enskild
verksamhet att uppgifternas betydelse för säkerhetsprövningen
avgörs av en myndighet i stället för t.ex. arbetsgivaren (se 27 §
säkerhetsskyddslagen). Den ordningen innebär, som också noteras
i författningskommentaren till nämnda bestämmelse,33 ett avsteg
från grundtanken att säkerhetsprövningen bäst görs av den verksamhet som deltagandet avser. I kommentaren hänvisas till att
behovet av ett mer allsidigt underlag för prövningen ändå kan
tillgodoses genom bestämmelser om samråd mellan den myndighet
som beslutat om kontrollen och arbetsgivaren. Sådana bestämmelser finns i 14 § säkerhetsskyddsförordningen. Ordningen medför
dock oklarheter i fråga om vem som ansvarar för att genomföra
säkerhetsprövningen och en otydlighet, inte minst i förhållande till
den enskilde, om vem som prövar lämpligheten av ett deltagande.
De integritetsskyddshänsyn som ligger till grund för att endast
en myndighet eller annat allmänt organ bör ha bestämmanderätt
över placering i säkerhetsklass och registerkontroll är inte lika
framträdande i frågan om vem som bör pröva utlämnade uppgifters
betydelse för säkerhetsprövningen. Det gäller särskilt när ordningen är sådan att utlämnandet av uppgifter föregås av en
relevansprövning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
Den särskilda relevansprövningen, som i praktiken medför att mer33

Prop. 1995/96:129, s. 87.
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parten av de uppgifter som utgör underlag vid registerkontrollen
inte lämnas vidare till den som gör säkerhetsprövningen, bör i sig
vara tillräckligt för att i detta avseende skydda den kontrollerades
integritet. Också vid en jämförelse med andra områden där arbetsgivare har rätt att få del av motsvarande registeruppgifter framstår
integritetsskyddet som rimligt väl tillgodosett. Även uppgifter som
i övrigt kommer fram vid en säkerhetsprövning, t.ex. genom
referenstagning och intervju, kan vara minst lika känsliga för den
enskilde som uppgifter som lämnas ut efter registerkontroll. Sådana
moment i säkerhetsprövningen utförs i regel av arbetsgivaren.
I sammanhanget bör noteras att den aktuella ordningen med en
myndighetsmedverkan motiverats endast av behovet att skydda den
enskildes integritet. Principiellt sett bör också enskilda verksamheter ha ett eget tydligt ansvar för att utreda behovet av säkerhetsskydd och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs för att
tillgodose behovet. Det stöd i fråga om personalsäkerheten som i
vissa fall kan behövas får hanteras inom ramen för tillsynen. Så
långt som möjligt bör därför även i enskild verksamhet den ordningen gälla att den som beslutar om anställningen eller deltagandet
också har hela ansvaret för säkerhetsprövningen.
Det finns dock områden där principen inte kan tillämpas. Det
hänger samman med att den ifrågavarande myndigheten också utifrån resultatet av registerkontrollen ska godkänna ett deltagande i
den säkerhetskänsliga verksamheten. Den ordningen gäller inom
luftfartsskyddsområdet där den är en följd av internationella konventioner som anger villkor för tillträde till olika slag av
behörighetsområden på flygplatser. För sådan personal går
säkerhetsprövningen till på så sätt att den verksamhet som ska
anställa någon för tjänstgöring vid en flygplats, utifrån uppgifter
som kommer fram vid det vi valt att benämna grundutredning, gör
en första bedömning av personens lämplighet för att delta i den
aktuella säkerhetskänsliga verksamheten. Om personen bedöms
lämplig, aktualiseras registerkontroll. I annat fall saknas anledning
att gå vidare med en registerkontroll. Så långt överensstämmer
förfarandet med vad som i allmänhet gäller. Vad som särskiljer är
vad som händer efter registerkontrollen. Om Transportstyrelsen
som beslutar om sådan kontroll för verksamhetens räkning får
besked om att inga uppgifter finns att lämna ut för säkerhetsprövning, meddelar myndigheten sitt godkännande av säkerhetspröv-
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ningen. På grundval av Transportstyrelsens godkännande kan sedan
en behörighetshandling utfärdas. Också förfarandet för att utfärda
sådana handlingar och innebörden av dem styrs av internationella
regelverk. Behörighetshandlingen är en förutsättning för att få tillträde till de områden som behövs för att arbetsuppgifterna ska
kunna utföras. Om uppgifter efter registerkontrollen lämnas ut till
Transportstyrelsen, behöver således myndigheten göra en bedömning av uppgifternas betydelse för den prövades lämplighet att få
tillträde till flygplatsens säkerhetsområden.
En liknande ordning torde gälla på fler områden, t.ex. hamn-,
sjöfarts- och strålskydd. Också i fråga om säkerhetsskyddad upphandling avtalas i regel om att leverantörer ansvarar för säkerhetsprövningen men att ett godkännande efter registerkontroll krävs
från den upphandlande myndigheten.
Om förfarandet avseende prövningen av ett eventuellt utfall
efter registerkontroll justeras för att ge ett tydligare stöd för att
enskilda verksamheter självständigt ska kunna svara för säkerhetsprövningen, behöver dock hänsyn tas till den ordning som gäller
bl.a. i fråga om luftfartsskydd och liknande samt upphandling. För
att tillgodose båda de nämnda aspekterna föreslår vi att det i
säkerhetsskyddslagen anges att bedömningen i fråga om säkerhetsprövning görs av den som beslutar om anställningen eller deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten men att det inte
gäller om någon annan ska göra den slutliga bedömningen av om
någon får delta i den säkerhetskänsliga verksamheten. I den till
lagen hörande förordningen bör framgå att en myndighet som
beslutar om placering i säkerhetsklass och som vid Säkerhetspolisen för annan verksamhets räkning ska ansöka om registerkontroll i regel inte ska göra någon bedömning av eventuella
uppgifter som lämnas ut utan endast redovisa resultatet till den
berörda verksamheten. Det ska dock inte gälla om annat följer av
den aktuella lagbestämmelsen. Om myndigheten ska svara för den
slutliga bedömningen, bör i regel för det fall att uppgifter lämnas ut
myndighetens bedömning föregås av ett samråd med den arbetsgivare som i övrigt ansvarar för säkerhetsprövningen. Uppgifter
som lämnas ut vid registerkontroll bör inte ges en självständig
betydelse utan bedömas utifrån vad som i övrigt har kommit fram
vid säkerhetsprövningen och också relateras till vad arbetsuppgifterna innebär. Det kan också behöva vägas in om ett
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deltagande är möjligt efter att andra skyddsåtgärder vidtas t.ex. i
syfte att begränsa ensambehörighet till vissa anläggningar eller delar
av en anläggning. Det kan dock vara så att möjligheterna till sådana
åtgärder är begränsade beroende på arbetsuppgifterna eller arbetsplatsens karaktär eller för att internationella regelverk innebär krav
på t.ex. utformning av och tillträde till anläggningens behörighetsområden. Sammantaget finns det i regel anledning för de ifrågavarande myndigheterna att i sådana situationer som här har beskrivits samråda med arbetsgivaren eller den som annars i övriga
avseenden ansvarar för säkerhetsprövningen.

18.12 Skyddet för uppgifter om enskildas personliga
förhållanden
Förslag: Sekretessen till skydd för enskilds personliga förhållanden för uppgifter som kommer fram vid registerkontroll
och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen ska
utvidgas till att avse även andra uppgifter om enskilds personliga
förhållanden som kommer fram vid säkerhetsprövningen.
En motsvarande tystnadsplikt införs i säkerhetsskyddslagen i
fråga om säkerhetsprövningsärenden i enskilda verksamheter.

Behovet att utvidga skyddet för uppgifter som kommer fram vid
säkerhetsprövning
Ett säkerhetsprövningsärende kan innebära att för den enskilde
synnerligen känsliga uppgifter hämtas in av arbetsgivaren eller den
som annars ska göra säkerhetsprövningen. Det är därför viktigt att
det finns ett skydd för att uppgifterna inte används för annat ändamål än det avsedda.
I 35 kap. 1 § OSL finns en bestämmelse som tar sikte på att
skydda uppgifter av detta slag. Vår bedömning är dock att skyddet
inte är tillräckligt. Enligt ordalydelsen avser bestämmelsen endast
uppgifter som kommer fram vid registerkontroll eller särskild
personutredning enligt säkerhetsskyddslagen. Det medför en
oklarhet i fråga om skyddet för uppgifter som i övrigt kommer
fram vid säkerhetsprövningen t.ex. vid en intervju eller vid kon-
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takter med tidigare arbetsgivare. Underlaget i den delen kan innebära tillgång till uppgifter som från integritetssynpunkt kan vara
minst lika känsliga som uppgifter som lämnats ut efter registerkontroll. Den aktuella bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen bör därför ändras så att den avser angelägenhet vid
säkerhetsprövning i stället för registerkontroll och särskild personutredning.
Bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen
gäller endast i det allmännas verksamhet. Säkerhetsprövning eller
inhämtande av underlag för sådan prövning kan dock vara en uppgift som utförs även i enskilda verksamheter. Mot den bakgrunden
behövs en till offentlighets- och sekretesslagen kompletterande
bestämmelse om tystnadsplikt för uppgifter som kommer fram om
enskildas personliga förhållanden i säkerhetsprövningsärenden. Vi
föreslår att en bestämmelse med sådant innehåll ska föras in i
säkerhetsskyddslagen.
En handläggningsfråga
I 28 § säkerhetsskyddslagen finns en bestämmelse som innebär en
presumtion för att handlingar som erhållits från Säkerhetspolisen
snarast efter beslut med anledning av säkerhetsprövning ska återställas dit om inte Säkerhetspolisen har beslutat annat. Bestämmelsen hade en tidigare motsvarighet i personalkontrollkungörelsen.34
Säkerhetspolisen har framfört att bestämmelsen inte fyller någon
funktion. I förarbetena till säkerhetsskyddslagenkonstateras att
underlaget och skälen för beslut i säkerhetsprövningsärendet bör
dokumenteras. 35 Resultatet av registerkontrollen delges genom att
en promemoria lämnas över. Säkerhetspolisen har upplyst om att
sådana promemorior innehåller enbart uppgifter av sådant slag och
av sådan omfattning att de också bör dokumenteras av den mottagande verksamheten. Bestämmelsen fyller därför ingen praktisk
funktion och behöver inte föras över till en reformerad säkerhetsskyddslag.
34

Att bestämmelsen fördes in säkerhetsskyddslagen har sin bakgrund i bestämmelser i
arkivlagen (1990:782) som innebär att det krävs stöd i lag (eller beslut av
kommunfullmäktige) för att en kommun ska få lämna ifrån sig allmänna handlingar i andra
situationer än sådana som avser lån.
35
SOU 1994:149, s. 206.
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En viktig utgångspunkt för säkerhetsskyddslagstiftningen att de
intressen som lagstiftningen slår vakt om ska ha samma skydd
oavsett på vilket sätt och var den säkerhetskänsliga verksamheten
bedrivs. Det innebär att i en upphandlingssituation myndighetens
hemliga uppgifter ska ges samma säkerhetsskydd hos leverantörer
som de har hos myndigheten. När det i en upphandling förekommer hemliga uppgifter har myndigheten ansvaret för att det finns
ett fullgott säkerhetsskydd. I 8 § säkerhetsskyddslagen finns
bestämmelser om säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. Bestämmelserna innebär en skyldighet för myndigheter att i avtal specificera vilka säkerhetsskyddskrav som ska vara
uppfyllda av leverantören i det aktuella uppdraget.
Numera förekommer i betydligt större utsträckning än när
säkerhetsskyddslagen trädde i kraft att myndigheter och enskilda
tar hjälp av externa leverantörer. Det är också vanligt att svenska
företag deltar i säkerhetsskyddade upphandlingar utomlands, liksom att utländska leverantörer deltar i motsvarande upphandlingar
i Sverige.
Enligt direktiven ska vi analysera behovet av förändringar av
säkerhetsskyddslagens bestämmelser om säkerhetsskyddad upphandling, bl.a. avseende möjligheterna att träffa säkerhetsskyddsavtal. Vi ska också bedöma vilka förändringar i övrigt som kan
behövas för att bättre anpassa reglerna till de krav som ställs i det
internationella samarbetet, bl.a. när det gäller säkerhetsintyg för
leverantörer.
Kapitlet inleds med frågan om behovet av en internationell
anpassning (avsnitt 19.1). I avsnitt 19.2 behandlar vi sedan
säkerhetsskyddsavtal i en reformerad säkerhetsskyddslag. Dessa
avtals innehåll och innebörd behandlas närmare i avsnitt 19.3.
Avsnitt 19.4 innehåller förslag om hur begreppet säkerhetsskydds-
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klassificerade uppgifter i lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet ska förhålla sig till samma begrepp i
en ny säkerhetsskyddslag. Kapitlet avslutas med avsnitt 19.5 om
underrättelse i vissa fall till Säkerhetspolisen.
Frågan om säkerhetsintyg för leverantörer för internationella
behov behandlas i avsnitt 20.4. Frågan om tillsyn över leverantörer
som omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal behandlas i kapitel 21
Tillsyn, föreskrifter och rapportering.

19.1

Behovet av en anpassning till internationella
förhållanden

Bedömning: Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal bör behållas i en ny lagstiftning. Bestämmelserna
om säkerhetsskyddad upphandling bör anpassas till en ny
säkerhetsskyddslag vad avser vilka som ska omfattas av
bestämmelserna och hur säkerhetsintyg för leverantörer kan
utfärdas.
I direktiven framgår det även att vi ska analysera om det är lämpligt
att inom detta område övergå till ett s.k. klareringssystem som är
vanligt i många andra länder. Beskrivningen i direktiven utgår från
de förändringar som samarbetet med andra länder och mellanfolkliga organisationer påkallar. Också behovet av att underlätta för
enskilda att få uppdrag i andra länder och hos mellanfolkliga organisationer där krav ställs på säkerhetsintyg lyfts fram.
Konstruktionen med säkerhetsskyddsavtal har överlag fungerat
väl i nuvarande lagstiftning, och en praxis har etablerats där den
upphandlande enheten i avtalsform ställer relevanta krav på
säkerhetsskydd som en leverantör ska uppfylla i det aktuella
uppdraget.
Industrisäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling har varit ett
av fokusområdena i våra diskussioner med företrädare för andra
länders säkerhetstjänster. Vi har uppfattat att det nuvarande svenska systemet inte skiljer sig i så stora avseenden som ett första
påseende kan ge intryck av. Tvärtom så har den nuvarande ordningen med en avtalskonstruktion goda förutsättningar att utvecklas i den riktning som direktiven anger. Vi har också utgått från de
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behov som utredningens experter har framfört och synpunkter om
att nuvarande system bör behållas, och vi ser det därför som ändamålsenligt att behålla systemet med säkerhetsskyddad upphandling
med säkerhetsskyddsavtal i en ny lagstiftning. Vissa anpassningar
bör dock göras för att institutet fullt ut ska passa in i en ny lagstiftning och tillgodose de krav som internationellt samarbete ställer.
En central fråga rör utfärdande av s.k. säkerhetsintyg1 vilka
innebär ett uttalande om en leverantörs möjlighet att hantera
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på en viss nivå. Intygen
utfärdas av en behörig myndighet och ger mottagaren upplysningar
om mot vilken informationssäkerhetsklass en leverantör har bedömts lämplig. Denna fråga som hör samman med internationell
samverkan behandlas i avsnitt 20.4.

19.2

Säkerhetsskyddsavtal

Förslag: Bestämmelserna om säkerhetsskyddad upphandling
och säkerhetsskyddsavtal ska gälla för upphandlingar eller ingående av kontrakt där det förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i informationssäkerhetsklassen konfidentiell eller
däröver eller som avser säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.
I säkerhetsskyddsavtalen ska på samma sätt som i dag villkor
anges för hur krav på säkerhetsskydd ska tillgodoses av leverantören.
Även i fortsättningen bör säkerhetsskyddsavtal ingås av staten, kommuner och landsting, men även att andra som har
behov av sådana avtal bör kunna begära detta hos en myndighet
som regeringen bestämmer, i första hand en säkerhetsskyddsstödjande myndighet. Om det finns särskilda skäl, bör en
enskild kunna ingå säkerhetsskyddsavtal. Föreskrifter om detta
kan meddelas av regeringen.

1

På engelska Facility Security Clearance Certificate (FSCC eller ibland enbart FSC).
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Ett utökat tillämpningsområde och ett nytt kvalificeringskrav för
säkerhetsskyddad upphandling
En ny säkerhetskyddslag bör inte ge ett skydd bara för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter utan även för säkerhetskänslig verksamhet som är säkerhetskänslig av annan anledning än att den
innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (i
övrigt säkerhetskänslig verksamhet). Säkerhetsskyddad upphandling bör därför inte vara tillämpligt enbart om en leverantör ska
hantera säkerhetskyddsklassificerade uppgifter utan även om leverantören ska delta i säkerhetskänslig verksamhet i övrigt. Detta kan
vara fallet t.ex. på kärnkraftverk och på flygplatser där den
säkerhetskänsliga verksamheten enbart i liten omfattning avser
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal kan
medföra ökade kostnader. Det är därför nödvändigt att begränsa kravet på att använda sådana avtal till säkerhetskänslig verksamhet där
det är befogat av hänsyn till skyddsbehoven. I många länder finns
det ingen reglering om industrisäkerhet och säkerhetsskyddsavtal
när det gäller uppdrag som innefattar säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter i motsvarande informationssäkerhetsklass begränsad.
Bestämmelserna tar i stället sikte på säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter på nivån konfidentiell och däröver. Vi anser att detta
ligger i linje med grundtanken i ett mer nyanserat säkerhetsskydd i
en ny säkerhetsskyddslag. Vi föreslår därför att en sådan begränsning ska gälla även i Sverige. En betydande fördel med detta är en
internationell harmonisering av institutet. I och med att bestämmelserna om säkerhetsskyddad upphandling föreslås gälla även för i
övrigt säkerhetskänslig verksamhet bör en korresponderande
begränsningsregel införas som begränsar tillämpligheten till
säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse. Skälet till
detta är att undvika ett resurskrävande avtalsförfarande i de fall där
kraven på säkerhetskydd i övrigt är begränsade.
Avgränsningen innebär dock inte att man inte ska ställa krav på
säkerhetsskydd i sådana fall där ett uppdrag omfattar uppgifter på
enbart nivån begränsad eller som avser säkerhetskänslig verksamhet
av motsvarande betydelse. I sådana fall kan man välja att ingå ett
säkerhetsskyddsavtal eller ställa upp villkor för säkerhetsskydd i
t.ex. affärsavtalet.
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En ny bestämmelse om att även enskilda ska omfattas av krav på
säkerhetsskyddad upphandling för säkerhetskänslig verksamhet
Enskilda som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan ha ett
behov av att anlita leverantörer som hanterar en del av deras
säkerhetskänsliga verksamhet. Därmed kan det finnas behov av ett
skydd för även denna del av verksamheten. Denna möjlighet saknas
i den nuvarande säkerhetsskyddslagen där säkerhetsskyddad upphandling är förbehållet myndigheter, kommuner och landsting.
Enligt principen att skyddet för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller den i övrigt säkerhetskänsliga verksamheten ska vara
detsamma oberoende av var uppgifterna eller verksamheten förekommer bör det alltså vara möjligt att även för enskilda som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ställa krav på säkerhetsskydd hos
en leverantör. Vi föreslår dock att den enskilde inte själv ingår
säkerhetsskyddsavtalet utan att avtalet ingås av staten, företrätt av
en myndighet, om det inte föreligger särskilda skäl. Skälet till en
sådan lösning är att ett säkerhetsskyddsavtal innebär placering av
anställningar och annat deltagande i säkerhetsklass vilket alltid av
integritetsskäl i huvudsak bör vara ett myndighetsbeslut (se vidare
avsnitt 18.10). För vissa enskilda verksamheter finns det särskilda
skäl att frångå den principen. Det rör sig om verksamheter där
starka oberoendehänsyn gör sig gällande vilket innefattar t.ex.
Sveriges Radio Aktiebolag och Sveriges Television Aktiebolag.
Dessa bolag har enligt nuvarande säkerhetsskyddsförordning rätt
att själva besluta om placering i säkerhetsklass. Det bör därför
finnas en bestämmelse i säkerhetsskyddslagen om att regeringen får
meddela föreskrifter om att dessa verksamheter får ingå säkerhetsskyddsavtal för den egna verksamheten.
I övrigt ska enskilda verksamheter framföra behovet av
säkerhetsskyddsavtal till den säkerhetsskyddsstödjande myndighet
som ansvarar för det aktuella verksamhetsområdet utom när det
gäller bolag, föreningar och stiftelser över vilka en myndighet, en
kommun eller ett landsting utövar ett rättsligt bestämmande
inflytande. I dessa fall ska en ansökan i stället göras till den som
utövar det rättsligt bestämmande inflytandet.
Säkerhetsskyddsavtalet bör hänvisa till affärsavtalet och i affärsavtalet bör det framgå att dess giltighet är avhängigt mot att kraven
i säkerhetsskyddsavtalet uppfylls.
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Förslaget är dock inte invändningsfritt och några av utredningens experter har ställt sig tveksamma till det. Förslaget innebär
en trepartskonstruktion där säkerhetsskyddsavtalet mellan en
säkerhetsskyddsstödjande myndighet och en leverantör inte hänger
samman med en affärsmässig relation. Denna relation finns i stället
mellan leverantören och den enskilde. Genom att affärsavtalets
giltighet ska villkoras med en kravuppfyllnad av säkerhetsskyddsavtalet kan det uppstå situationer där de tre parterna är oense om
villkor i säkerhetsskyddsavtalet är uppfyllda eller inte. Vidare förutsätter konstruktionen att den enskilda näringsidkaren som önskar
ingå ett säkerhetsskyddsavtal med en leverantör i vissa fall kan
behöva lämna uppgifter om affärsavtalet till en myndighet där
uppgifterna kan bli offentliga. Det sistnämnda torde dock inte
innebära något större problem i och med att sådana uppgifter som
behövs sällan är känsliga. Vidare kan säkerhetsskyddsavtalen
standardiseras genom föreskrifter och att de säkerhetsskyddsstödjande myndigheternas roll därigenom blir att enbart granska att
säkerhetsskyddsavtalen innehåller de uppgifter som krävs.
Ett alternativ som vi har övervägt är att i stället låta enskilda
själva ingå säkerhetsskyddsavtal med den begränsningen att besluten om placering i säkerhetsklass och registerkontrollerna hanteras
av den säkerhetsskyddsstödjande myndigheten. En sådan lösning
minskar statens kontroll över säkerhetsskyddsavtalen, men kan
samtidigt uppväga de negativa effekter som vårt förslag kan medföra.
Vi har dock stannat vid att föreslå att det är den säkerhetsskyddsstödjande myndigheten som ska träffa säkerhetsskyddsavtalet.
Genomföra säkerhetsskyddad upphandling åt annan –
säkerhetsskyddsanvaret kvarstår
Under vissa förutsättningar finns det en möjlighet för en myndighet att uppdra åt en annan myndighet att upphandla varor och
tjänster för den förstnämndas räkning. Ett exempel på sådana uppdrag är att Försvarets materielverk genomför upphandlingar och
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ingår avtal på uppdrag av Försvarsmakten.2 När Försvarsmaktens
logistikfunktion överfördes från Försvarsmakten till Försvarets
materielverk 2014 uppmärksammades ett antal fall där ansvaret för
bl.a. de säkerhetsskyddade upphandlingarna genom organisationsändringen kom att hamna på Försvarets materielverk, trots att de
tjänster som upphandlades skulle utföras för Försvarsmaktens räkning. Detta innebar att ansvaret för säkerhetsskyddet kom att förskjutas från den verksamhet som egentligen borde ha haft kvar
säkerhetsskyddsansvaret. Utvecklingen kan gå åt samma håll inom
flera områden.
Det är därför viktigt att tydliggöra att säkerhetsskyddsansvaret
hänger samman med ansvaret för den säkerhetskänsliga verksamheten och att detta förhållande kvarstår även i en upphandlingssituation. Därför föreslår vi en justering i nuvarande 15 §
säkerhetsskyddsförordningen på ett sådant sätt att det blir tydligt
att säkerhetsskyddsansvaret kvarstår hos den som ansvarar för
verksamheten även om någon annan begär in anbud eller träffar
avtal för den förstnämndas räkning.
Säkerhetsskyddad upphandling med utländska leverantörer
I kapitel 20 behandlar vi internationell samverkan på säkerhetsskyddsområdet och för svenska leverantörers möjligheter att delta i
upphandlingar i andra länder och hos mellanfolkliga organisationer.
Systematiskt passar det bättre att här ta upp det omvända förhållandet, dvs. när utländska leverantörer deltar i säkerhetsskyddade
upphandlingar som genomförs av svenska upphandlande enheter.
Huvudregeln är att samma förutsättningar gäller för utländska
leverantörer som för svenska, nämligen att dessa ska vara lämpliga
från säkerhetssynpunkt för det aktuella uppdraget. Förfarandet
skiljer sig därmed inte från en säkerhetsskyddad upphandling med
svenska leverantörer och nationaliteten på leverantörerna saknar i
princip betydelse.
Det kan dock ibland av flera skäl vara svårt att få in tillräckligt
underlag för att kunna bedöma en utländsk leverantörs lämplighet
från ett säkerhetsperspektiv. För det första kan det innebära prak2
Stödet för detta finns i 1 § förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk.
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tiska svårigheter att bedöma om leverantören har lokaler och
anläggningar som är lämpliga från säkerhetssynpunkt och som uppfyller de krav på t.ex. fysisk säkerhet och infrastruktur för informationssäkerhet som uppdraget ställer. Vidare kan det föreligga en
osäkerhet om vilka rättsliga förutsättningar som finns i det aktuella
landet för skydd av de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller
den i övrigt säkerhetskänsliga verksamheten som leverantören ska
hantera i uppdraget. Slutligen kan ett annat land även ha en annan
hotbild än Sverige och ha internationella relationer som kan
påverka säkerheten för ett uppdrag eller en entreprenad. I de fall
där överväganden avseende dessa faktorer, vilket kan göras inom
ramen för en säkerhetsskyddsanalys, leder till en bedömning att ett
ändamålsenligt säkerhetsskydd kan åstadkommas i det aktuella
uppdraget finns det inget som hindrar att en leverantör med säte i
utlandet anlitas.
För att underlätta anlitande av utländska leverantörer finns ett
antal mekanismer. I Sveriges internationella säkerhetsskyddsöverenskommelser framgår det oftast att parterna ska följa den
säkerhetsbedömning avseende leverantörer som den andra partens
behöriga myndigheter har genomfört. Vanligtvis bekräftas denna
bedömning i ett säkerhetsintyg för leverantör i vilket det framgår
mot vilken informationssäkerhetsklass som en bedömning av
säkerhetsskyddet har gjorts. I dessa fall ska normalt inte någon
ytterligare prövning av leverantören göras av den upphandlande
enheten. Undantagsvis kan dock ytterligare prövning behövas, t.ex.
när det förekommer uppgifter om en leverantör som kan påverka
bedömningen. Samverkan i ärenden som rör säkerhetsintyg görs av
de aktuella ländernas behöriga myndigheter, vanligtvis den nationella säkerhetsmyndigheten eller den nationella industrisäkerhetsmyndigheten. Även i dessa fall ska ett säkerhetsskyddsavtal tecknas
mellan den upphandlande enheten och leverantören med samma
innehåll som om det varit fråga om en svensk leverantör. Viss
anpassning av avtalet kan dock behöva göras på grund av den
omständigheten att leverantören har sitt säte utanför Sverige.
Säkerhetsprövningen av företagets ledning, styrelseledamöter
och anställda som kan antas delta i den säkerhetskänsliga verksamheten kan genomföras på det sätt som gäller för personer bosatta i
Sverige eller, vilket är att föredra för personer bosatta utomlands,
genom säkerhetsintyg för person (på engelska Personal Security
Clearance, PSC) som utfärdas av det aktuella landets behöriga
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myndigheter. Fördelarna med det sistnämnda alternativet är att
säkerhetsmyndigheterna i det land där personalen är bosatt har
större möjligheter att inhämta underlag av betydelse för säkerhetsprövningen.
De bestämmelser som ska tillämpas vid säkerhetsskyddade upphandlingar med utländska leverantörer bör kunna meddelas i form
av tillämpningsföreskrifter. Säkerhetsintygen behandlas vidare i
avsnitt 20.4.

19.3

Närmare om säkerhetsskyddsavtalens innehåll

Allmänt om säkerhetsskyddsavtalens innehåll
Det huvudsakliga syftet med ett säkerhetsskyddsavtal är att reglera
de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs för den säkerhetskänsliga
verksamhet som omfattas av ett kontrakt avseende varor, tjänster
eller byggentreprenader. Bland säkerhetsskyddsåtgärderna ingår att
avtalet utgör en grund för att besluta om vilka anställningar och
annat deltagande hos leverantören som ska placeras i säkerhetsklass.
Säkerhetsskyddsavtalen och upphandlingskontrakten
I en upphandling ställs naturligtvis krav på det som ska upphandlas,
dvs. kontraktsföremålet. Dessa krav är i huvudsak inte lagreglerade.
Kraven måste dock framför allt vara relevanta och proportionella i
förhållande till det som ska upphandlas. När det gäller de krav som
kan ställas på leverantören är dessa mestadels lagreglerade för att
inte vara diskriminerande leverantörer emellan. Lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) innehåller bestämmelser som möjliggör för den upphandlande myndigheten eller enheten att ställa krav på leverantören som går längre än
vad de normala upphandlingsreglerna tillåter, särskilt i fråga om
förmåga att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Enligt 7 kap. 13 § LUFS får en upphandlande myndighet eller
enhet kräva att en leverantör uppfyller vissa krav för att skydda
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som myndigheten eller
enheten överlämnar under upphandlingsförfarandet. Den upphandlande myndigheten eller enheten får också kräva att en leverantör
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ska säkerställa att dess underleverantörer uppfyller sådana krav. Av
7 kap. 14 § LUFS framgår att den upphandlande myndigheten eller
enheten i upphandlingsdokumenten (annonsen, förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de kompletterande handlingarna) ska precisera alla de åtgärder och krav som är nödvändiga
för att trygga säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter när det gäller kontrakt som innehåller, inbegriper eller kräver
sådana uppgifter.
Av 7 kap. 15 § LUFS framgår att en upphandlande myndighet
eller enhet får kräva att anbuden innehåller dels utfästelser från
underleverantörerna om att de på lämpligt sätt kommer att skydda
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som de har tillgång till eller
som de kommer att få kännedom om under genomförandet av
kontraktet och efter det att kontraktet har genomförts eller upphört att gälla, dels information och utfästelser om information om
underleverantörerna för att det ska kunna fastställas att de har den
kapacitet som krävs för att kunna skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. En upphandlande myndighet eller enhet får
kräva att anbuden även innehåller annat för att trygga säkerheten
för information.
För att visa sin kapacitet när det gäller kontrakt som inbegriper,
kräver eller innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får
leverantören enligt 12 kap. 11 § LUFS använda bevis om förmågan
att behandla, lagra och överföra sådana uppgifter på den skyddsnivå
som krävs av den upphandlande myndigheten eller enheten. Enligt
12 kap. 12 § LUFS får bevis ges genom ett system för granskning
av säkerhetsskyddet. En upphandlande myndighet eller enhet får ge
leverantörer som ännu inte har granskats genom ett sådant system
en förlängd tidsfrist för att säkerhetsskyddet ska kunna granskas.
Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i så fall i annonsen om upphandling ange att den möjligheten finns och tidsfristen
för att ordna det.
Ett sådant system för granskning av säkerhetsskyddet kan enligt
vår bedömning t.ex. utgöras av att den upphandlande enheten
genomför ett säkerhetsskyddsbesök hos leverantören för att kunna
specificera inom vilka områden säkerhetsskyddet eventuellt måste
förbättras. Besöket bör följas upp med en undersökning att de
föreslagna åtgärderna har vidtagits innan leverantören kommer i
fråga för att delta i upphandlingen.
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Att och i viss mån hur kraven på skyddet för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska uppfyllas vid en upphandling måste till
följd av upphandlingsregleringen finnas med i anbudet och i upphandlingskontraktet. I grunden är denna typ av uppgifter sådana som ett
säkerhetsskyddsavtal ska innehålla. De två avtalen kan enligt vår
bedömning knytas till varandra genom ett villkor i upphandlingskontraktet att säkerhetsskyddsavtalet ska uppfyllas. I fråga om en
försvars- och säkerhetsupphandling ska dock understrykas att det
inte går att ställa längre gående krav i ett säkerhetsskyddsavtal än
vad upphandlingsreglerna och upphandlingskontraktet medger.
Säkerhetsskyddsavtalet kan därför sägas komplettera och precisera
upphandlingskontraktet inom ramen för det senare. Det kommer
därför att uppstå frågor om hur de två avtalen förhåller sig till
varandra och om vad som ska ingå i upphandlingskontraktet i förhållande till vad som ska ingå i säkerhetsskyddsavtalet.
En särskild problematik kan uppstå när de som tecknar upphandlingskontraktet inte är desamma som de som är ansvariga för
säkerhetsskyddsavtalet. Säkerhetsskyddsorganisationen kan vara
placerad på annat håll än kontraktsparterna i upphandlingen. Det
kan gälla både på köpar- och säljarsidan. Det förutsätts att de olika
organisationerna ändå kommunicerar med varandra på vardera
sidan. I dessa fall gäller nämligen, liksom då avtalsparterna är
desamma för de båda avtalen, att några tillkommande krav som inte
ryms inom ramen för upphandlingskontraktet inte kan ställas i
säkerhetsskyddsavtalet. Med andra ord kan säkerhetsskyddsavtalet
inte ändra innehållet i eller de krav som bestämts ska gälla för upphandlingen. Det kan förstås samtidigt vara så att det inte går att
vara fullständigt öppen med detaljerna i säkerhetsskyddsfrågor i
upphandlingskontraktet. Sådana kanske lämpligen hör hemma i
säkerhetsskyddsavtalet eller i den detaljstyrning som den säkerhetsansvariga myndigheten löpande gör efter att avtal tecknats med viss
leverantör. Detaljstyrningen måste dock alltid hålla sig inom de
krav som ställts i upphandlingen, t.ex. genom säkerhetsskyddsavtalet och eventuell instruktion som bilagts. Vilket innehåll de
olika delarna ska ha beror på vad som upphandlas och vilket
säkerhetsskydd som behövs. Ett vanligt förekommande krav är
placering i säkerhetsklass för personal som ska utföra vissa tjänster.
Detta är ett exempel på ett krav som bör finnas med i
upphandlingen. Sammanfattningsvis innebär detta att det är viktigt
att den från säkerhetsskyddssynpunkt kravställande myndigheten
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tydliggör sina krav och samverkar med den upphandlande
myndigheten i ett tidigt skede så att den upphandlande
myndigheten får möjlighet att ställa adekvata krav avseende
säkerhetsskydd i det underlag som tas fram inför upphandlingen.

19.4

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i lagen
om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet (LUFS) och i en ny
säkerhetsskyddslag

Förslag: Definitionen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i
2 kap. 22 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet ska ändras något i språkligt hänseende med
anledning av tillkomsten av en ny säkerhetsskyddslag, bl.a. när
det gäller begreppet Sveriges säkerhet. Bestämmelsen ska kompletteras med en hänvisning till att det i säkerhetsskyddslagen
finns bestämmelser om skydd för säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter.

Begreppet säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i LUFS
Artikel 1.8 i det s.k. LUFS-direktivet3 definierar sekretessbelagd
information4 som ”all information och allt material oavsett dess
form, karaktär eller överföringsteknik, som omfattas av krav på en
viss säkerhetsnivå eller en viss skyddsnivå och som med hänsyn till
den nationella säkerheten och enligt den berörda medlemsstatens
gällande lagar och andra författningar måste skyddas mot intrång,
förstörelse, avlägsnande, spridning, förlust eller åtkomst av någon
obehörig person, eller någon annan typ av risk.”
I propositionen 2010/11:150 Upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet diskuterades direktivets definition av sekretessbelagd information. För att undvika en sammanblandning med
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ansåg regeringen att
3
Direktiv om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och
säkerhetsområdet (2009/81/EG).
4
Sekretessbelagd information används här som svensk översättning av engelskans Classified
Information.
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detta begrepp inte borde ligga till grund för lagstiftning. I stället
föreslog regeringen begreppet säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
med motiveringen att detta kommit till användning i EU:s regelverk för skydd av uppgifter av säkerhetskänslig karaktär som utväxlas inom unionen. Regeringen hänvisade också till det multilaterala
avtal som numera har slutits mellan medlemsstaterna om skydd av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska
unionens intresse.5 För att begreppen vid genomförandet av direktivet skulle korrespondera med begreppsbildningen på säkerhetsskyddsområdet och med det europeiska säkerhetsskyddssystem som
arbetas fram, ansåg regeringen att begreppet säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter var lämpligare än sekretessbelagd information.
Regeringen ansåg vidare att definitionen borde vara direktivnära
och därför ges samma omfattning som i artikel 1.8. Regeringen
konstaterade även att säkerhetsskyddslagen är en sådan nationell
lag som direktivet närmast tar sikte på, men att informationssäkerheten i denna lag har en något snävare innebörd än vad som
avses i direktivet. I propositionen nämns även den då förestående
utredningen om säkerhetsskyddslagen och att begreppsbildningen
borde ingå i denna översyn.
Kan en ny säkerhetsskyddslag innebära en sådan nationell lagstiftning
som LUFS-direktivet avser?
Begreppet säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter tar i LUFSdirektivet sin utgångspunkt i sådan nationell lagstiftning i medlemsstaterna som föreskriver ett skydd för uppgifter av betydelse
för den nationella säkerheten. Definitionen bör ses mot bakgrund
av skälen i direktivets inledning (skäl 20) som anger att ”[u]pphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet [ofta] innehåller […]
sekretessbelagda6 uppgifter som obehöriga av säkerhetsskäl inte får
ges tillgång till enligt medlemsstaternas gällande lagar och andra
författningar.” I skälen anges vidare att ”[p]å det militära området
finns det i medlemsstaterna system för att klassificera dessa uppgifter av militära skäl. Vad gäller det icke-militära säkerhetsområdet
skiljer sig medlemsstaternas praxis i fall där annan information
5

UF2009/86882/SSSB.
Härmed avses den officiella översättningen. För en tydligare beskrivning och med ledning
av regeringens överväganden bör ordet sekretessbelagda utläsas säkerhetsskyddsklassificerade.
6

439

830

Säkerhetsskyddad upphandling

SOU 2015:25

måste skyddas på liknande sätt. Det är därför lämpligt att använda
ett koncept som beaktar medlemsstaternas skiljande praxis och som
gör det möjligt att täcka in både det militära och det icke-militära
området.” Direktivet nämner på flera ställen att en harmonisering
mellan medlemsstaternas lagstiftning till skydd för nationell säkerhet vore önskvärd, men att en avsaknad av sådan harmonisering
medför att direktivet måste kunna tillämpas inom den variation
som de olika medlemsstaternas lagstiftning på området innebär.
När det gäller genomförandet av LUFS-direktivet i svensk rätt
innebar den nuvarande säkerhetsskyddslagstiftningen med sitt
begränsade tillämpningsområde att den inte fullt ut lämpade sig att
koppla till LUFS som en sådan nationell lagstiftning som LUFSdirektivet hänvisar till. Säkerhetsskyddslagens hemliga uppgifter var
därmed ett olämpligt begrepp att använda i definitionen av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i LUFS. Detta innebar att
en annan konstruktion fick användas med en egen definition av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i LUFS som på ett mer
allmänt sätt hänvisar till andra författningars krav på skydd för
sådana uppgifter.
I kapitel 12 har vi redogjort för en ny systematik som innebär
att det som en ny säkerhetsskyddslag ska skydda omfattar mer än
hemliga uppgifter i nuvarande säkerhetsskyddslag. Vi föreslår att
begreppet säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter införs som en
benämning på sådana uppgifter som är av betydelse för Sveriges
säkerhet eller som ska ges ett skydd enligt ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande, och som till sin natur är en sådan uppgift
som avses i bestämmelser om sekretess i offentlighets- och
sekretesslagen. Begreppet anknyter till engelskans Classified
Information vilket även används i den engelska versionen av LUFSdirektivet. Ett exempel på ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande är det ovan nämnda avtalet mellan EU:s medlemsstater
om skydd för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inom EU.
Även i detta fall används säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
som svensk översättning av Classified Information.
Vi föreslår även att en ny säkerhetsskyddslag utformas på ett
sådant sätt att det tydliggörs att den omfattar såväl civil som militär
verksamhet, även om detta gäller även för nuvarande säkerhetsskyddslag. Sammantaget finns det alltså förutsättningar för att en
ny säkerhetsskyddslag skulle kunna utgöra en sådan nationell lagstiftning som avses i LUFS-direktivet.
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Analys av innebörden av en begreppsharmoni
Under vår internationella utblick konstaterade vi att den finska
lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) i sin första paragraf har en hänvisning till den
finska lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
(1531/2011) vilken genomför LUFS-direktivet i finsk rätt. Denna
sistnämnda lag definierar säkerhetsklassificerad handling som ”en
handling eller uppgifter i en handling som i enlighet med lag eller
en bestämmelse som utfärdats med stöd av lag har försetts med en
anteckning om säkerhetsklass.” Bestämmelser om ”anteckning om
säkerhetsklass” finns i lagen om internationella förpliktelser som
gäller informationssäkerhet. Genom denna konstruktion fås en
samstämmighet mellan säkerhetsklassificeringen enligt finsk
säkerhetslagstiftning och den finska lagen om offentlig försvarsoch säkerhetsupphandling.
Vi har i kapitel 10 redogjort för olika perspektiv på säkerhetsskydd där en utgångspunkt i informationssäkerheten är vanligt
förekommande i andra länders lagstiftning och även i internationella regelverk. Vi har där konstaterat att det för svensk del ändå är
mest ändamålsenligt att en ny säkerhetsskyddslag liksom tidigare är
verksamhetsorienterad, framför allt för att säkerhetsskydd ska
kunna omfatta säkerhetskänslig verksamhet som inte rör information, t.ex. kärnteknisk verksamhet. Att en svensk lagstiftning i det
avseendet har ett vidare perspektiv än LUFS-direktivet anser vi inte
vara problematiskt utifrån en lösning där begreppet säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är samstämmiga i båda lagstiftningarna. I vårt förslag till en ny säkerhetsskyddslag är begreppet
centralt på ett sådant sätt att det har en direkt betydelse för vilka
säkerhetsskyddsåtgärder som kan vidtas. Därför blir en ny
säkerhetsskyddslags bestämmelser om säkerhetsskyddsåtgärder
som personalsäkerhet och fysisk säkerhet tillämpliga i upphandlingssituationer med krav på informationssäkerhet på ett sådant
sätt som LUFS-direktivet förutsätter. Det torde därför inte finnas
någon risk att för upphandlingen viktiga säkerhetsskyddsåtgärder
inte kan vidtas.

441

832

Säkerhetsskyddad upphandling

SOU 2015:25

Kan en begreppsharmoni innebära en otillåten inskränkning av
LUFS-direktivets tillämpning i svensk rätt
LUFS-direktivets införande i svensk rätt innebär att begreppet
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter har definierats som ”information och material oavsett form, karaktär eller överföringsteknik
som omfattas av krav på en viss säkerhetsnivå eller en viss skyddsnivå och som med hänsyn till rikets säkerhet enligt lagar och andra
författningar måste skyddas mot intrång, förstörelse, avlägsnande,
spridning, förlust eller åtkomst av någon obehörig person, eller
någon annan typ av risk.” Definitionen har stor likhet med definitionen i direktivet. Frågan är om begreppet i LUFS kan ändras till
att i stället hänvisa till begreppets definition i en ny säkerhetsskyddslag, utan att en sådan ändring innebär en inskränkning av
LUFS-direktivets tillämpningsområde. En inskränkning skulle i
värsta fall kunna innebära att Sverige gör sig skyldig till fördragsbrott. Frågan måste därför analyseras noggrant.
Begreppet i sin nuvarande utformning i LUFS kan delas upp i
fyra huvudmoment:
 Informationens form,
 krav på skyddsnivå,
 betydelsen för rikets säkerhet, samt
 mot vad informationen ska ges ett skydd.
Definitionens fyra olika moment behandlas i det följande. I vårt
förslag till säkerhetsskyddslag görs inte någon skillnad på hur den
information som lagen tar sikte på är beskaffad. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan därför förekomma i pappersdokument,
i elektronisk form och i uppgifter som innefattas i, eller kan utläsas
av, material i olika former. Det som ska ges ett skydd är informationen som sådan, oavsett form. Detta ska ses mot definitionen i
LUFS-direktivet där det anges att informationens form, karaktär
och överföringsteknik saknar betydelse, vilket måste anses ha
samma innebörd som i vårt förslag till säkerhetsskyddslag.
Kravet på skyddsnivå i definitionen tas om hand av säkerhetsskyddslagstiftningen som helhet genom att lagens huvudsyfte är att
reglera ett sådant (säkerhets)skydd som LUFS-direktivet torde
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avse. Skyddsnivåerna kommer till uttryck i såväl säkerhetsskyddslagen som i tillämpningsföreskrifter till denna lag.
I avsnitt 11.2 föreslår vi att begreppet rikets säkerhet ändras till
Sveriges säkerhet. Skälet till detta är främst språkligt. Begreppet har
även nyligen ändrats på ett sådant sätt i spioneribrottet, 19 kap. 5 §
brottsbalken.7 Säkerhetsskyddslagens och LUFS avgränsning är
därmed samstämmiga i det avseendet, även om lydelsen skiljer sig
åt.
Frågan om mot vad den säkerhetskänsliga verksamheten ska ges
ett skydd behandlas i avsnitt 11.5. I första hand ska en ny lag ge ett
skydd mot antagonistiska brott som direkt eller indirekt kan hota
säkerhetskänslig verksamhet. När det gäller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter föreslås att det liksom i nuvarande säkerhetsskyddslag också ges ett skydd i andra fall (än mot brott) för sådana
uppgifter. Av förarbetena till nuvarande lag framgår att skyddet ska
motverka allt röjande, ändrande och förstörande av sekretessbelagda uppgifter som rör rikets säkerhet, oavsett om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet.8 Detta gäller oförändrat även i vårt
förslag till en ny lag. Denna omfattning av skyddet måste anses
täcka de hot mot informationen som anges i LUFS-direktivet.
Utifrån denna analys hade det kunnat övervägas om definitionen i LUFS skulle ersättas med enbart en hänvisning till definitionen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i vårt förslag
till ny säkerhetsskyddslag. Detta vore av tydlighetsskäl en bra lösning. Det bör dock analyseras vidare om en sådan ändring på ett
otillåtet sätt skulle kunna inskränka tillämpningen av LUFS. Vi
föreslår därför en smärre språklig ändring i LUFS definition av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter samt en hänvisning i definitionen om att det finns bestämmelser om skydd för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddslagen.

7
8

Prop. 2013/14:51 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet.
Prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd, s. 26 f. och särskilt Lagrådets yttrande s. 129.
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Underrättelse till Säkerhetspolisen

En tydligare uppföljning av företag som omfattas av säkerhetsskyddsavtal
Det finns inget som hindrar att en leverantör har säkerhetsskyddsavtal med flera kommuner, landsting och statliga myndigheter. Det
kan, genom att säkerhetsskyddsavtalen är kopplade till uppdrag,
även finnas leverantörer som har flera säkerhetsskyddsavtal med
samma myndighet. Följden av detta är att det hos en leverantör kan
förekomma säkerhetsklassificerade uppgifter eller i övrigt
säkerhetskänslig verksamhet i en relativt stor omfattning. I
säkerhetsskyddslagstiftningen finns förvisso en skyldighet för de
som ingår ett säkerhetsskyddsavtal att anmäla detta till Säkerhetspolisen liksom även när ett sådant avtal upphör.9 Uppgifterna om
gällande säkerhetsskyddsavtal som på detta sätt rapporteras till
Säkerhetspolisen har hittills inte varit föremål för sammanställning
eller analys. Det är sannolikt att en analys av leverantörernas
samlade uppdrag skulle ge upplysningar om att betydande mängder
av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan förekomma hos
vissa leverantörer och att säkerhetsskyddet, som är anpassat till
respektive uppdrag, vid en samlad bedömning är otillräckligt. En
sådan leverantör har troligtvis även en högre hotbild än
leverantörer med enbart enstaka uppgifter.
Anmälan och avanmälan
Myndigheter ska som redovisats ovan underrätta Säkerhetspolisen
om säkerhetsskyddsavtal som träffats och om säkerhetsskyddsavtal
som har upphört. För att kravet ska bli tydligare och för att det ska
gälla alla som ingår ett säkerhetsskyddsavtal föreslår vi att en
bestämmelse med ett sådant krav tas in i förordning i stället för att
som nu meddelas i tillämpningsföreskrifter. Förordningens bestämmelser om sådan rapportering ska gälla även för enskilda, kommuner och landsting genom en generell bestämmelse om rapportering i vårt förslag till säkerhetsskyddslag (se kapitel 14).
Säkerhetspolisen bör i föreskrifter närmare reglera hur rapporteringen ska gå till och vilka uppgifter rapporteringen ska innehålla.
9

7 kap. 8 § Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd, RPSFS 2010:03.
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En ny säkerhetsskyddslagstiftning ska inte enbart tillvarata behovet
av ett skydd för säkerhetskänslig verksamhet i Sverige utan även
kunna tillämpas vid samarbeten med andra länder och mellanfolkliga organisationer. Vidare ska lagstiftningen enligt direktiven ge
stöd för de folkrättsliga förpliktelser på säkerhetsskyddsområdet
som följer av internationella överenskommelser och EU-rätten.
Regeringen har ansvaret för Sveriges relationer med andra stater
och med mellanfolkliga organisationer. Till följd av den svenska
förvaltningsmodellen är en stor del av arbetet med detta – formellt
eller de facto – delegerat till olika förvaltningsmyndigheter. En mer
allmän princip för arbetsfördelningen mellan regeringen och Regeringskansliet å ena sidan och förvaltningsmyndigheterna å den
andra är numera att operativa uppgifter så långt det är möjligt ska
delegeras till och utföras av förvaltningsmyndigheter. Detta gäller i
princip även på det område som vi här intresserar oss för.
Strukturen på våra internationella relationer präglas numera i
hög grad av vårt medlemskap i EU och av arbetet där. I det arbetet
har regeringen också en skyldighet att samråda med riksdagen
genom dess EU-nämnd. Likväl bedrivs en mycket stor del av Sveriges EU-arbete av förvaltningsmyndigheternas personal, låt vara då
formellt som företrädare inte för den egna myndigheten utan för
Sverige och i vissa fall med mer eller mindre uttryckliga instruktioner från Regeringskansliet.1 Myndigheterna har sin lydnadsplikt
men agerar i många sammanhang fristående också i internationella
sammanhang.
I allt väsentligt fungerar Sveriges internationella samarbete på
området för säkerhetsskydd väl. De personer från Regerings1
Se t.ex. betänkandet Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning
(SOU 2008:118), avsnitt 2.3.
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kansliet och myndigheterna som är engagerade i arbetet har i regel
hög kompetens och Sverige har gott anseende såväl multilateralt –
EU, NATO, ESA m.fl. – som bilateralt. Vi har också åtskilliga
internationella avtal och andra överenskommelser som är adekvata
och relevanta och som tjänar oss väl.
Här finns emellertid också naturligtvis en viss förbättringspotential.
Sveriges medverkan i vissa internationella fora, främst inom EUstrukturen, är inte tillräckligt väl fokuserad vad gäller vare sig vilka
sammanhang vi ska delta i eller var i den nationella strukturen uppgiften ska ligga. En del frågor av operativ natur hanteras i Regeringskansliet (UD) i stället för i en förvaltningsmyndighet vilket
skulle te sig lämpligare, både principiellt och praktiskt. Över huvud
taget ter sig arbetsfördelningen ibland snarare slumpartad än
genomtänkt. Visserligen finns en bestämmelse i instruktionen för
Regeringskansliet som pekar ut UD som svensk nationell
säkerhetsmyndighet, men det är ändå i många sammanhang oklart
vilka vägar och kanaler som ska begagnas för kontakter mellan våra
internationella samarbetspartners och den svenska administrationen. Våra internationella förpliktelser medför krav på att detta
ska vara så tydligt som möjligt och att en nationell säkerhetsmyndighet ska pekas ut.
För att ytterligare underlätta och tydliggöra internationellt samarbete på säkerhetsskyddsområdet måste ställning tas till vilka
kanaler som ska användas för internationella säkerhetsskyddsfrågor
mellan å ena sidan Sverige och å andra sidan andra länder och
mellanfolkliga organisationer samt vilka uppgifter som vissa myndigheter bör ha i detta avseende.
I detta kapitel beskrivs vilka uppgifter en nationell säkerhetsmyndighetsfunktion bör ha och vilka krav som dessa uppgifter
ställer (avsnitt 20.1). Därefter följer en beskrivning av övriga samverkansfunktioner för industrisäkerhet, informationssäkring och
kryptografisk säkerhet (avsnitt 20.2). Efter det följer en analys av
vid vilken eller vilka myndigheter funktionerna bör finnas och förslag avseende detta (avsnitt 20.3). Avslutningsvis redovisas hur
utfärdandet av säkerhetsintyg för personer och leverantörer bör
regleras (avsnitt 20.4). Frågan om rapportering i fall då en uppgift
som omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande kan ha
röjts behandlas i avsnitt 21.4.
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Uppgifter för en nationell säkerhetsmyndighet,
m.m.

I för Sverige bindande internationella säkerhetsskyddsåtaganden
finns bestämmelser om Sveriges internationella funktioner inom
säkerhetsskyddsområdet. Den huvudsakliga funktionen är en nationell säkerhetsmyndighet (på engelska National Security Authority,
vanligtvis förkortat NSA2). Trots namnet avses inte en myndighet i
svensk betydelse utan snarare en myndighetsunktion, även om
inget hindrar att en myndighet organiseras med denna funktion
som huvudsaklig uppgift (som i t.ex. Norge och Tjeckien).
Den nationella säkerhetsmyndighetens ansvar beskrivs på ett
likartat sätt i Rådets säkerhetsbestämmelser3 och i Sveriges åtaganden gentemot Nato. I artikel 6 i det administrativa avtalet med
Nato4 anges att den svenska nationella säkerhetsmyndigheten ska
försäkra att säkerhetsåtgärder genomförs och övervaka skyddet av
säkerhetsskyddsklassificerad information som Sverige har fått från
Nato. Av Sveriges avtal med Nato från 19945 framgår också att den
nationella säkerhetsmyndigheten förväntas ha ett ansvar liknande
det som Natos säkerhetskontor har för Natos verksamhet (Nato
Office of Security). På liknande sätt framgår det i Rådets säkerhetsbestämmelser6 att EU:s medlemsstater bör utse en nationell
säkerhetsmyndighet som är ansvarig för säkerhetsarrangemang så
att åtgärder vidtas för skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade
EU-uppgifter.
EU:s och Natos regelverk beskriver den nationella säkerhetsmyndighetens ansvarsområden. Där nämns bl.a. att skyddet av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska upprätthållas, att
säkerhetsfrågor som rör skydd av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter ska samordnas med övriga nationella myndigheter och att
funktionen ska vara registreringsenhet för handlingar i den högsta
informationssäkerhetsklassen. Vidare ska säkerhetsintyg för perso2
Det är viktigt att notera att denna förkortning inte har något att göra med den amerikanska
signalspaningsmyndigheten National Security Agency, som förkortas på samma sätt.
3
Rådets beslut av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter, 2013/488/EU.
4
Administrative Arrangement for the Handling and Protection of Nato Classified Information Provided to Sweden, 2012-06-14 (överenskommelsen är inte publicerad i SÖ).
5
Security Agreement between the Government of Sweden and the North Atlantic Treaty
Organization, 1994-09-06 (överenskommelsen är inte publicerad i SÖ).
6
2013/488/EU, Artikel 16.3 a.
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ner som ska ges tillgång till uppgifter på en viss informationssäkerhetsklass kunna utfärdas och ansökningar om säkerhetsintyg
för personer och leverantörer hanteras.
Till dessa uppgifter kommer sådana som verksamheten förutsätter, som att representera Sverige när det gäller internationella
säkerhetsskyddsfrågor, att förhandla internationella säkerhetsskyddsöverenskommelser med andra länder och mellanfolkliga
organisationer och att hantera och skyndsamt rapportera informationsförluster och säkerhetshändelser som rör uppgifter som
omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
Den nationella säkerhetsfunktionen ska även vara kontaktpunkt
gentemot EU och Nato för information om regeländringar som
medlemsstaten förväntas ta hänsyn till och delta i olika internationella arbetsgrupper, däribland Rådets säkerhetskommitté.7
Funktionen nationell säkerhetsmyndighet förekommer även i
ett antal internationella åtaganden som exempelvis i säkerhetsskyddsöverenskommelsen rörande samarbetet inom Europeiska
rymdorganet (ESA)8 samt i bilaterala säkerhetsskyddsöverenskommelser. Även om dess roll i dessa överenskommelser, särskilt i de
sistnämnda, vanligen inte är lika tydligt beskriven som i EU:s och
Natos regelverk, så får det antas att det är liknande uppgifter som
följer av dessa överenskommelser. Så tillämpas överenskommelserna också av EU:s och Natos medlemsstater.

20.2

Funktioner för informationssäkring, kryptografisk
säkerhet och industrisäkerhet

Specialiserade funktioner
Enligt Rådets säkerhetsbestämmelser ska medlemsstaterna utse
funktioner för informationssäkring9, för skydd mot s.k. röjande
signaler10 samt för godkännande och distribution av kryptografisk
7

2013/488/EU, artikel 17.2.
Avtal mellan de stater som är parter i konventionen om upprättande av ett europeiskt
rymdorgan och Europeiska rymdorganet om skydd och utbyte av klassificerad information
(SÖ 2004:60).
9
Den svenska officiella översättningen av Information Assurance.
10
Röjande signaler, normalt förkortat RÖS, är en beteckning på de elektromagnetiska fält
som genereras av elektriska apparater och vissa ledningar. Dessa fält kan uppfångas med
olika typer av mottagare och därmed kan informationen röjas.
8
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materiel. Vidare kan medlemsstaterna ha en utsedd säkerhetsmyndighet för industrisäkerhetsfrågor (på engelska Designated
Security Authority, DSA).
Informationssäkring
I bilaga IV till Rådets säkerhetsbestämmelser beskrivs att medlemsstaterna ska bl.a. utveckla strategier och säkerhetsriktlinjer för
informationssäkring och övervaka hur ändamålsenliga och relevanta
dessa är, skydda och administrera teknisk information som rör
kryptoprodukter, samordna utbildning i informationssäkring och
samråda med systemleverantörer, säkerhetsaktörer och företrädare
för användare när det gäller säkerhetsstrategier och säkerhetsriktlinjer för informationssäkring.
Uppgifterna är av huvudsakligen teknisk natur och kopplade till
it- och kommunikationssystem som är avsedda för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Under senare tid har cybersäkerhetsfrågorna fått en allt större internationell betydelse. När
det gäller begreppet cybersäkerhet och hur frågor kring denna
verksamhet ska hanteras är utredningen NISU 201411 av särskilt
intresse. Utredningen ska överlämna sitt betänkande senast den 1
mars 2015 och utredarens förslag kan i vissa avseenden få betydelse
även för innehållet i en ny säkerhetsskyddslag, särskilt när det gäller organisatoriska frågor.
I Sverige där ansvaret för it-säkerhetsfrågorna är decentraliserat
till fristående myndigheter och verksamheter blir funktionen, utöver det som följer av bestämmelser om tillsyn och rätt att meddela
föreskrifter, snarast en rådgivande och samordnande funktion. En
uppgift är att utfärda intyg om att nationella it-system som ska
anslutas till internationella system uppfyller de säkerhetskrav som
fastställts för systemet. Detta torde kunna bygga på rapportering
från den verksamhet som berörs av systemet och det samrådsförfarande som krävs när en myndighet överväger att inrätta ett itsystem inom ramen för sin säkerhetskänsliga verksamhet (se vidare
avsnitt 16.4). Ett beslut om ackreditering kan också ingå i underlaget till ett sådant intyg.
11

Direktiv 2013:110 Strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system.
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Godkännande och distribution av kryptografisk materiel
Att utforma ett skydd för uppgifter med kryptografiska funktioner
kräver en särskild teknisk kompetens på området. De flesta av EU:s
medlemsstater har därför valt att samla denna kompetens till ett
utpekat nationellt organ som i Rådets säkerhetsbestämmelser
benämns myndighet för godkännande av krypto (eng. Crypto
Approval Authority, CAA12). Den kryptogodkännande myndigheten
ska ansvara för att kryptoprodukter överensstämmer med nationell
kryptopolicy och i de fall som det är relevant även Rådets kryptopolicy. Den ska godkänna kryptoprodukter för att skydda
säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i deras driftsmiljö upp
till en fastställd säkerhetsskyddsklassificeringsnivå. Från denna
myndighet kan uppgifterna att distribuera kryptografisk materiel
särskiljas till ett särskilt organ som då har uppgiften att förvalta och
redovisa sådan materiel som används för kryptering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, säkerställa att lämpliga förfaranden
följs och att kanaler upprättas för redovisning, säker hantering,
förvaring och distribution av kryptomaterial.
I sammanhanget kan nämnas att Sverige har en lång tradition av
hög kompetens på kryptoområdet och för närvarande är ett av sex
länder inom EU som av Rådet fått förtroende att andrapartsevaluera13 kryptografiska produkter som utvecklas i andra medlemsstater (AQUA14).
En kryptogodkännande myndighet har i uppgift att representera
Sverige i internationella kryptografiska samarbeten och meddela
föreskrifter om hantering av kryptografisk materiel. Den ska också
förhandla bilaterala och multilaterala överenskommelser om kommunikationssäkerhet och skydd för kryptografisk materiel samt i
tillämpliga fall vara nyckelproduktionsmyndighet och nationell
nyckeldistributionsmyndighet i internationella samarbeten.

12

Inom Nato används begreppet National Communication Security Authority, NCSA
En andrapartsevaluering innebär i detta fall att ett utsett lands kryptogodkännande
myndighet utvärderar en kryptografisk funktion som har utvecklats i ett annat land.
14
AQUA står för Appropriately Qualified Authority. För att bli ett s.k. AQUA-land ställs
mycket höga krav på kompetens inom kryptoområdet.
13
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Industrisäkerhet
I vissa medlemsstater är industrisäkerhetsfrågorna en del av den
nationella säkerhetsmyndighetens ansvar och i dessa fall finns det
ingen särskilt utpekad industrisäkerhetsfunktion.
Om det inrättas en separat industrisäkerhetsmyndighet, bör den
ha i uppgift att förhandla bilaterala och multilaterala projektsäkerhetsöverenskommelser, kunna intyga säkerheten hos
leverantörer som hanterar eller avser att hantera uppgifter som
omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande eller som
avser att delta i internationella upphandlingar som innebär tillgång
till sådana uppgifter, utfärda säkerhetsintyg för leverantörer och
deras personal när det behövs för internationellt samarbete eller
internationella
upphandlingar,
administrera
internationell
besöksbegäran (på engelska s.k. Request for Visit, RfV) för besök
inom ramen för internationella projekt och utöva tillsyn av
leverantörer som hanterar uppgifter som omfattas av ett
internationellt säkerhetsskyddsåtagande.

20.3

Organisatoriska frågor och överväganden

Förslag: Den myndighet som regeringen bestämmer ska pekas
ut som nationell säkerhetsmyndighet och nationell industrisäkerhetsmyndighet.
Regeringen bör i förordning ange Försvarsmakten som
nationell säkerhetsmyndighet. Försvarsmakten ska dock om det
är lämpligt, i fråga om andra ärenden än sådana som rör registerkontroll och säkerhetsintyg för person, till Säkerhetspolisen
lämna över ärenden som främst rör Säkerhetspolisens tillsynsområde.
Regeringen bör i förordning ge Försvarets materielverk i
uppgift att vara nationell industrisäkerhetsmyndighet.
I ett fåtal överordnade samarbetsstrukturer, t.ex. när det gäller att representera Sverige i EU:s säkerhetskommitté och i
ställningstaganden inför möten i rådet, bör Regeringskansliet
mera direkt kunna leda verksamheten. Detta fordrar ingen särskild reglering utan kan lösas under hand mellan Regeringskansliet och respektive myndighet.
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Instruktioner till Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Försvarets materielverk bör, i den mån sådana behövs, hanteras
genom sedvanlig gemensam beredning i Regeringskansliet.
Försvarsmakten och Försvarets materielverk bör i förordning
ges rätt att utfärda föreskrifter för respektive ansvarsområden.

Nuvarande ordning
I Sverige ansvarar Utrikesdepartementet för den nationella
säkerhetsmyndighetsfunktionen gentemot EU och Nato och
gentemot västeuropeiska försvarsunionen (WEU).15 Även när det
gäller Sveriges förhållande till ESA så har Utrikesdepartementet
denna roll. En stor del av uppgifterna löses genom stöd från andra
myndigheter.
För bilateral samverkan är Försvarsmakten utpekad att fullgöra
uppgiften som nationell säkerhetsmyndighet. Denna uppgift grundar sig inte på någon författningsreglering utan följer av bestämmelser i de generella säkerhetsskyddsöverenskommelser som
Sverige har ingått med ett trettiotal länder.
Försvarets materielverk har möjlighet att genomföra säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal med företag som
ska delta i internationella säkerhetskänsliga projekt som rör utveckling eller produktion av försvarsmateriel. Detta utgör en delmängd
av de uppgifter som kan ankomma på en industrisäkerhetsmyndighet utan att detta har formulerats så.16
Avseende funktionen som nationell kryptogodkännande myndighet anges Försvarsmakten som sådan myndighet i en skrivelse
från Utrikesdepartementet till Europeiska unionens råd 2007.
Den nuvarande ordningen beskrivs mer utförligt i avsnitt 6.3.
Sammanfattningsvis är ordningen på detta område endast i någon
mån formaliserad. Det innebär en otydlighet i fråga om ansvarsförhållanden vilket försvårar samordning, styrning och uppföljning
av verksamheten.
15
20 § 8 förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet. Eftersom WEU
har upphört 2011 torde även funktionen som nationell säkerhetsmyndighet gentemot WEU
vara avslutad.
16
Den enda konkreta bestämmelsen är 17 § säkerhetsskyddsförordningen som ger Försvarets materielverk en möjlighet att i vissa fall ingå avtal med leverantörer om det behövs för
deltagande i internationell verksamhet.
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Styrande principer för en nationell säkerhetsmyndighet
Konstruktionen av en nationell säkerhetsmyndighetsfunktion
måste anpassas till svenska förhållanden och utgå från nuvarande
organisatoriska förutsättningar och från de principer som finns i
statsförvaltningen. Samtidigt måste de folkrättsliga kraven på funktionen beaktas och internationell samverkan underlättas.
År 2014 var ungefär 15–20 personer engagerade i den nationella
säkerhetsmyndighetsfunktionen i varierande omfattning. Antalet
årsarbetskrafter är väsentligt lägre. Till detta kommer att ett rationellt nyttjande av resurser som redan finns avseende t.ex. tillsyn
och utfärdande av tillämpningsföreskrifter kan ge samordningsvinster som reducerar behovet av resurser för verksamheten.
Vi ser inte behov av mera dramatiska förändringar av hur Sverige
ska organisera och hantera det internationella samarbetet rörande
säkerhetsskydd. Vissa justeringar bör dock göras.
Den svenska förvaltningsmodellen med relativt sett små
ministerier och fristående förvaltningsmyndigheter som finns
utanför ministerierna och till vilka uppgifter i stor utsträckning
delegeras ger andra förutsättningar än de som gäller i resten av EU
utom Finland. Det ter sig i vårt system inte ändamålsenligt att fullt
ut samla alla funktioner på ett ställe, utan de bör snarare fördelas så
vitt möjligt på samma sätt som motsvarande nationella funktioner,
låt vara att onödig splittring bör undvikas. Våra internationella
partners ska så enkelt som möjligt kunna orientera sig i vårt system
och lätt kunna identifiera korrekta ingångar. Uppgifterna bör fördelas på så få myndigheter som möjligt med en utpekad myndighet
som huvudansvarig för funktionen. Regleringen kring funktionen
bör hållas så enkel som möjligt och med utgångspunkt från
säkerhetsskyddslagstiftningen. Detaljerade bestämmelser om hur
funktionen ska utövas bör inte krävas.
Det står vidare klart att alltför mycket, däribland mer operativa
uppgifter, hanteras av Regeringskansliet, visserligen med bistånd
från förvaltningsmyndigheterna. Ambitionen bör vara att från
Regeringskansliet föra ut allt som inte oundgängligen måste utföras
där.
Det finns också skäl att tro att vårt deltagande i multilaterala
samarbetsstrukturer bör kunna fokuseras mer.
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Alternativa lösningar
Ett alternativ är att en ny nationell säkerhetsskyddsmyndighet
inrättas enligt norsk modell, som innebär att en ny myndighet
ansvarar för säkerhetsskyddet nationellt och internationellt. Till
denna myndighet överförs huvuddelen av den säkerhetsskyddskompetens som i dag finns hos Säkerhetspolisen och i Försvarsmakten. I myndigheten samlas samtliga internationella funktioner
(för informationssäkring, krypto och industrisäkerhet). Tillsyn och
föreskriftsrätt avseende säkerhetsskydd skulle i detta alternativ
överföras till den nya myndigheten. Det vore olämpligt och skulle
skapa oklarhet och besvärliga gränsdragningsproblem att ha olika
ansvarsfördelning för nationella och internationella säkerhetsskyddsfrågor. Detta alternativ bör därför bygga på att ansvaret för
samtliga säkerhetsskyddsfrågor förs över till en ny myndighet. Ett
ytterligare skäl till det är att de uppgifter som ankommer enbart på
den nationella säkerhetsmyndigheten inte är så omfattande att de
skulle kunna motivera en helt ny myndighet. Alternativet med en
helt ny myndighet för nationella och internationella säkerhetsskyddsfrågor skulle innebära genomgripande förändringar i fråga
om t.ex. tillsyn och tillämpningsföreskrifter i förhållande till vad
som gäller i dag.
Vi anser att det inte är ett bra alternativ att inrätta en ny myndighet. En fråga som tas upp i våra direktiv – den om övergång till ett
klareringssystem – hade möjligen kunnat motivera mer genomgripande organisatoriska förändringar. Våra överväganden i den delen
som innebär att nuvarande system i huvudsak behålls gör dock att
vi inte ser några behov av sådana organisatoriska förändringar som
möjligen skulle ha behövts i ett renodlat klareringssystem (se vidare i avsnitt 10.1.5 och 18.3). Utredningen har vidare hämtat in
behovsbeskrivningar från utredningens experter och även vissa
intressenter utanför expertkretsen, bl.a. Näringslivets säkerhetsdelegation. Något behov av att genomgripande organisatoriska förändringar har inte kommit fram. Härtill kommer att våra direktiv
och den förstudie som föregick direktiven utgår från att nuvarande
ansvarsfördelning i fråga om säkerhetsskydd mellan Säkerhetspolisen och Försvarsmakten bör bibehållas. Sammanfattningsvis
kan man säga att den nuvarande uppdelningen av säkerhetsskydds-
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frågorna mellan Säkerhetspolisen och Försvarsmakten fungerar bra
och bör finnas kvar i en reformerad säkerhetsskyddslag.
Ett annat alternativ är att hela den nationella säkerhetsmyndighetsfunktionen placeras i Regeringskansliet. Alternativet är dock
inte lämpligt. För det första är ärendena som funktionen ska hantera i stor utsträckning operativa och av förvaltningskaraktär. Vidare krävs i så fall en uppdelning av internationella och nationella
säkerhetsskyddsfrågor. Alternativet kräver även ett omfattande
stöd från flera förvaltningsmyndigheter vilket kan innebära komplicerad samordning och resursfördelning i ärenden där det ställs
krav på snabb hantering. Slutligen kompliceras frågorna om tillsyn
och tillämpningsföreskrifter av en sådan lösning eftersom dessa
uppgifter svårligen kan lösas av Regeringskansliet.
Ett tredje alternativ är att funktionen placeras hos Säkerhetspolisen. Huvudskälet för denna lösning skulle vara att myndigheten
har det övergripande säkerhetsskyddsansvaret i Sverige. Liknande
lösningar finns i Tyskland och Nederländerna (civila säkerhetstjänster, dock utan polisiära befogenheter). Säkerhetspolisen har ett
ansvar för säkerhetsskyddsfrågor när det gäller tillsyn av och föreskrifter om säkerhetsskyddet. Myndigheten har därför resurser och
kompetens kring tillsyn och normgivning på säkerhetsskyddsområdet.
En omständighet som talar emot en sådan lösning är att ärendenas karaktär i stor utsträckning kommer att kräva samverkan med
Försvarsmakten och myndigheter inom Försvarsmaktens tillsynsområde. Detta gäller en stor delmängd av ärendena. Ett annat skäl
som talar emot detta alternativ är att Säkerhetspolisens internationella samverkan huvudsakligen är inriktad mot underrättelsesamarbete och inte säkerhetsskydd. Slutligen skulle hanteringen av
säkerhetsintyg för person medföra oönskade konsekvenser från ett
integritetsperspektiv som utvecklas närmare nedan under avsnitt
20.4.2).
Ett fjärde alternativ är att funktionen, med undantag för vad
som fortsatt bör hanteras i Regeringskansliet, placeras i Försvarsmakten. Detta överensstämmer med nuvarande ordning avseende
den tillsyn och föreskriftsrätt som Försvarsmakten har över myndigheter inom försvarssektorn. Vid myndigheten finns det redan i
dag en nationell säkerhetsmyndighetsfunktion för bilaterala samarbeten. Där finns också kompetens och resurser för att genomföra
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förhandlingar om internationella säkerhetsskyddsöverenskommelser och genom detta även kompetens att representera Sverige.
Vidare finns vid myndigheten kompetens kring internationella
kryptofrågor, och myndigheten utövar redan i dag rollen som
nationell kryptogodkännande myndighet med internationell representation i olika kryptosamarbeten, t.ex. AQUA. Med detta sammanhänger även kompetens kring informationssäkring och cybersäkerhet och dess tillämpning i internationella miljöer. Vidare rör
de internationella säkerhetsskyddsärendenas karaktär fortfarande
ofta försvarssektorn, även om en förskjutning mot civila ärenden
sker.17 Myndigheten har internt utvecklat ett regelverk som stöd
för internationella åtaganden på säkerhetsskyddsområdet vilket
torde kunna användas vid framtagande av tillämpningsföreskrifter
för även andra myndigheter.18 Försvarsmakten utövar i dag tillsyn
av säkerhetsskyddet vid vissa utpekade myndigheter vilka hanterar
en stor del av de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna som
omfattas av internationella säkerhetsskyddsåtaganden. Försvarsmakten utfärdar även huvuddelen av säkerhetsintygen för person
(på engelska Personnel Security Clearance Certificate, PSCC) och
har rutiner och administrativt stöd för detta. Myndigheten kan
också i den nationella säkerhetsmyndighetsfunktionen dra nytta av,
och även utveckla, redan etablerade samarbeten med andra länders
underrättelse- och säkerhetstjänster. Slutligen hanterar Försvarsmakten regelmässigt ärenden av säkerhetspolitisk betydelse vilket
har medfört att Försvarsmakten har utvecklat sina arbetsmetoder
så att frågor av politisk betydelse snabbt kan rapporteras till regeringen. Det kan tillämpas även på uppgiften som nationell
säkerhetsmyndighet.
Vi föreslår mot denna bakgrund att Försvarsmakten får i uppdrag att vara nationell säkerhetsmyndighet. Försvarsmakten behöver för ett sådant uppdrag liksom i dag regeringens bemyndigande
att förhandla internationella överenskommelser och även instruktioner för hur förhandlingar och samarbeten ska bedrivas.

17
Vi har inte kunnat finna tydliga data som visar i vilken utsträckning denna förskjutning
sker. Troligtvis finns det ett stort mörkertal, eftersom hanteringen av de civila internationella säkerhetsfrågorna inte är tydligt reglerad.
18
Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:1) om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar.
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Förslaget är dock inte utan nackdelar. Som vi har beskrivit berör
frågorna inte enbart försvarssektorn, och tendensen går mot att fler
civila internationella samarbetsprojekt berörs av säkerhetsskyddskrav, inte minst inom rymdsektorn och inom civil säkerhetsforskning. Detta innebär att, för det fall att denna typ av uppgifter skulle
handläggas av Försvarsmakten, den principiella uppdelningen i
civilt och försvarsrelaterat säkerhetsskydd mellan Säkerhetspolisen
och Försvarsmakten frångås. För att förhindra detta bör det i uppdragsformuleringen till Försvarsmakten göras ett tillägg att ärenden
som rör främst Säkerhetspolisens tillsynsområde ska överlämnas
dit. Detta medför förvisso att även Säkerhetspolisen behöver
avsätta resurser för att hantera vissa internationella säkerhetsskyddsärenden. Den internationella kommunikationen bör dock av
tydlighetsskäl även för dessa fall ske med den nationella säkerhetsmyndigheten som kontaktpunkt.
En ytterligare svårighet är förhållandet mellan Försvarsmakten
och Regeringskansliet avseende tillsyn och föreskrifter. Regeringskansliet är i vårt förslag undantaget från de delar av säkerhetsskyddslagstiftningen som inte rör informationssäkerhetsklasser,
säkerhetsprövning och säkerhetsintyg. Det innebär att Regeringskansliet internt måste säkerställa att internationella säkerhetsskyddsåtaganden implementeras i Regeringskansliet och att
säkerhetsskyddet kontrolleras. Detta utvecklas nedan under
avsnittet om internationella säkerhetsskyddsåtaganden i Regeringskansliet.
En tredje nackdel med förslaget är att det kan ifrågasättas om
sådana ärenden som skulle kunna vara utrikespolitiskt känsliga bör
hanteras av en förvaltningsmyndighet. Även om denna typ av ärenden bedöms som ovanliga så förekommer ändå sådana. Detta motiverar att ett fåtal uppgifter även i fortsättningen bör finnas i Regeringskansliet. Vi återkommer till hur uppgiftsfördelningen bör vara
ordnad mellan den nationella säkerhetsmyndigheten, Regeringskansliet och regeringen.
Vi anser att regeringen i förordning bör ge Försvarsmakten i
uppgift att vara nationell säkerhetsmyndighet vilket även innefattar
funktioner för informationssäkring och kryptografisk säkerhet.
Några av experterna har framfört invändningar mot förslaget
bl.a. med hänvisning till att rollen som nationell säkerhetsmyndighet inte hör till Försvarsmaktens kärnverksamhet. Vissa
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motförslag har förts fram som innebär en fortsatt uppdelning av
funktionen mellan en eller flera förvaltningsmyndigheter (Försvarsmakten och Säkerhetspolisen) och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Vi ser dock inte att sådana lösningar har fler fördelar – eller färre nackdelar – än vårt förslag.
En nationell industrisäkerhetsmyndighet
Genom att uppdraget att vara nationell säkerhetsmyndighet föreslås ges till Försvarsmakten bör detta uppdrag kunna innefatta rollerna som rör informationssäkring och kryptofrågor. Däremot bör
inte Försvarsmakten ha något övergripande ansvar för internationella säkerhetsfrågor som rör industrisäkerhet och leverantörer.
Denna uppgift finns i dag åtminstone delvis hos Försvarets materielverk, även om ansvaret och uppgiften är otydligt formulerad.
Vid myndigheten finns kompetens kring förhandling av projektsäkerhetsavtal och av att vara kravställare på internationella materielprojekt. Vidare hanteras vid myndigheten ärenden som rör
säkerhetsintyg för personer och leverantörer, och det finns upparbetade rutiner för internationell besökshantering och den administration som krävs för detta. Slutligen utövar myndigheten tillsyn
över leverantörer och meddelar säkerhetsbestämmelser för dessa
med stöd av de säkerhetsskyddsavtal som myndigheten träffar med
leverantörerna. Myndigheten är således redan väl förberedd för att
utvecklas till en formell nationell industrisäkerhetsmyndighet.
Vi anser att Försvarets materielverk mot den bakgrunden bör få
i uppgift att vara nationell industrisäkerhetsmyndighet.19 Regeringen bör därför i förordning ge Försvarets materielverk detta
uppdrag.
Regeringskansliets roll i vissa ärendetyper
Det finns naturligtvis legitima invändningar mot att peka ut Försvarsmakten respektive Försvarets materielverk i funktionerna som
nationell säkerhetsmyndighet respektive nationell industri19
Samma slutsats kan utläsas i promemorian Några frågor om säkerhetsprövning inför
utlandsverksamhet, m.m. (Ds 2006:20).
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säkerhetsmyndighet och därmed i viss mån i praktiken begränsa
Regeringskansliets hantering av dessa funktioner. En sådan
invändning som förts fram under vårt arbete är att funktionerna, i
vart fall den som nationell säkerhetsmyndighet, är av karaktären att
verksamheten till stora delar bör ligga på Regeringskansliet. Skälet
skulle vara att vissa uppgifter, t.ex. att företräda Sverige i Rådets
säkerhetskommitté, löpande kräver (utrikes)politiska bedömningar
och ställningstaganden som bäst görs av tjänstemän i
Regeringskansliet. Det framhålls också att andra medlemsstater
representeras av tjänstemän från respektive ministerium.
I sammanhanget bör då påpekas att den svenska förvaltningsmodellen medför att det som hos oss är förvaltningsmyndigheter
med en fristående ställning i andra medlemsstater svarar mot delar
av ministerierna. Svenska förvaltningsmyndigheter är vidare underställda och har lydnadsplikt i förhållande till regeringen utom så
vitt avser vad som faller under 12 kap. 2 § regeringsformen som
knappast aktualiseras här.
Regeringskansliets uppgift är ”att bereda regeringsärenden” och
”att biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt”
(7 kap. 1 § regeringsformen). Vi kan konstatera att själva regeringen så gott som aldrig har befattat sig med de frågor som
ankommer på funktionen som nationell säkerhetsmyndighet eller
nationell industrisäkerhetsmyndighet. Det tycks så gott som uteslutande ha rört sig om att ge vissa bemyndiganden att förhandla
säkerhetsavtal med andra stater, en funktion som rimligen ska ligga
kvar på regeringen, oavsett om andra uppgifter flyttas till förvaltningsmyndighet. Det är i stället tjänstemän i Regeringskansliet och
i vissa myndigheter som fullgjort nu aktuella funktioner utan att
beslut av regeringen aktualiserats. Denna iakttagelse – att regeringen inte annat än undantagsvis befattar sig med ärendena – talar
mot att placera funktionerna i Regeringskansliet.
Rent allmänt gäller enligt den svenska förvaltningsmodellen att
regeringen har fullt ansvar för förvaltningsmyndigheternas verksamhet och goda möjligheter att kräva ut lydnadsplikten, utom så
vitt avser vad som faller under 12 kap. 2 § regeringsformen. Vidare
kan verksamheten styras genom adekvata instruktioner, och det
finns även andra metoder. Man får dessutom förutsätta att berörda
förvaltningsmyndigheter håller nära kontakt med Regeringskansliet
i dessa ärenden liksom i andra och vid behov efterfrågar instruk-
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tioner och vägledning. För såväl Försvarsmakten som Försvarets
materielverk torde detta inte innebära några svårigheter.
Sammantaget finner vi alltså att invändningarna mot att lägga
huvuddelen av verksamheten för nu berörda funktioner på förvaltningsmyndigheter får stå tillbaka.
Detta innebär emellertid inte att regeringens ansvar för och
Regeringskansliets befattning med frågorna skulle upphöra. För det
första består kraven avseende t.ex. ledning, styrning och uppföljning av verksamheten och är dessutom i stället särskilt stora i samband med att organiseringen justeras. För det andra bör Regeringskansliet – beroende på dagordningarnas innehåll – även framgent
kunna delta i vissa sammanhang, t.ex. i rådets säkerhetskommitté.
Även vissa andra ärenden som berör EU-samarbetet som t.ex.
svensk hållning i Coreper och annoteringar till EU-nämnden måste
hanteras i Regeringskansliet.
Det är inte meningsfullt att försöka mer i detalj beskriva i vilka
sammanhang Regeringskansliet ska leda Sveriges medverkan. Försvarsmakten respektive Försvarets materielverk bör i sina instruktioner pekas ut att sköta respektive funktioner. I dessa myndigheters löpande kontakter med Regeringskansliet får under hand
klaras ut hur Regeringskansliets medverkan bör vara beskaffad.
Försvarsmaktens respektive Försvarets materielverks deltagande är
dock viktigt av kontinuitetsskäl även när Regeringskansliet leder
Sveriges medverkan.
Med hjälp av det sinnrika systemet för gemensam beredning får
säkerställas att olika berörda delar av Regeringskansliet – fler än
Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet – får den befattning med verksamheten som är motiverad.
Över huvud taget förutsätter ett framgångsrikt internationellt
samarbete, på detta område liksom på andra, nära kontakter och
samverkan mellan Regeringskansliet och förvaltningsmyndigheterna och en löpande diskussion om hur den konkreta
arbetsfördelningen ska se ut. Ytterst är det naturligtvis regeringen
som får avgöra var gränserna ska dras.
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Internationella säkerhetsskyddsåtaganden i Regeringskansliet
Även internt berörs Regeringskansliet av den nationella säkerhetsmyndighetsfunktionen och de internationella åtagandena på
säkerhetsskyddsområdet. I och med att vi föreslår att Regeringskansliet inte omfattas av stora delar av lagstiftningen behöver
Regeringskansliet ordna det egna säkerhetsskyddet så att det
uppfyller Sveriges internationella säkerhetsskyddsåtaganden. Detta
bör i så stor utsträckning som möjligt följa tillämpningen vid
förvaltningsmyndigheterna. Huvudansvaret för att uppfylla kraven
i de internationella säkerhetsskyddsåtagandena bör ankomma på
samma enhet som ansvarar för säkerhetsskyddet i övrigt i
Regeringskansliet, t.ex. avseende meddelande av interna
säkerhetsföreskrifter och kontroll av säkerhetsskyddet. Enheten
med sådant ansvar bör regelbundet samverka med den nationella
säkerhetsmyndigheten och enheten i Regeringskansliet som leder
denna och begära stöd när det är lämpligt. För att korrespondera
med bl.a. det sistnämnda föreslår vi ett åliggande i förordning för
Försvarsmakten och Säkerhetspolisen att lämna råd om
säkerhetsskydd till bl.a. Regeringskansliet.

20.4

Utfärdande av säkerhetsintyg

20.4.1

Allmänt om säkerhetsintyg

Som nämnts ovan i avsnitt 20.1 finns det krav i för Sverige folkrättsligt bindande säkerhetsskyddsåtaganden att en behörig svensk
myndighet kan utfärda säkerhetsintyg för personer och leverantörer på begäran av en annan stat eller mellanfolklig organisation.
Ett sådant system har en fördel i och med att säkerhetsintyg kan
främja att personer bosatta i Sverige och leverantörer med säte i
Sverige kan komma i fråga för uppdrag där det ställs krav på
säkerhetsskydd av ett annat land eller en mellanfolklig organisation.
Det saknas i nuvarande säkerhetsskyddslagstiftning bestämmelser om hur denna typ av intyg ska utfärdas, vad som krävs inför ett
utfärdande och vilken myndighet som ska utfärda intygen. Avsaknaden av sådana bestämmelser har inneburit tillämpningsproblem
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vilket i några fall kan ha medfört att svenska företag och personer
bosatta i Sverige inte har kunnat få nödvändiga intyg.20
En av frågorna i våra direktiv är om en övergång till ett klareringssystem skulle vara ändamålsenlig, bl.a. med hänsyn till att det
skulle bli lättare att utfärda säkerhetsintyg för person. Vi har i
kapitel 18 besvarat den frågan nekande, bl.a. eftersom vi bedömer
att även nuvarande system medger att säkerhetsintyg kan utfärdas
om tydliga bestämmelser om detta införs i lagstiftningen.
Enligt internationell praxis och enligt Rådets och Natos
säkerhetsbestämmelser är det den nationella säkerhetsmyndigheten
som normalt är kontaktyta i frågor som rör säkerhetsintyg. Men
denna princip kan frångås om det t.ex. finns en särskilt utsedd
industrisäkerhetsmyndighet som då kan utfärda säkerhetsintyg för
leverantörer och även för anställda hos sådana leverantörer.
Säkerhetsintyget syftar till att visa att en behörig myndighet i
ett land har genomfört en utredning och i denna kommit fram till
att en person eller en leverantör kan anses pålitlig att hantera
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter upp till en viss nivå. Eftersom det är ett annat lands eller en mellanfolklig organisations
säkerhetskänsliga uppgifter som behörigheten avser krävs ett ömsesidigt förtroende mellan de inblandade parterna. I många länder
krävs t.ex. att det föreligger en gällande säkerhetsskyddsöverenskommelse mellan länderna för att ett intyg ska kunna godtas.
Verkan av ett säkerhetsintyg för person som har utfärdats av en
utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation har tidigare
behandlats i kapitel 16.3. Verkan av motsvarande intyg för leverantör har tidigare behandlats i kapitel 19.2.
20.4.2

Säkerhetsintyg för person

Förslag: Säkerhetsintyg för person får utfärdas om behov av
sådant intyg finns vid internationell samverkan avseende
säkerhetskänslig verksamhet enligt denna lag, eller om intyget
kan underlätta för en person som har hemvist i Sverige att delta i
en verksamhet som en annan stat eller en mellanfolklig organisation bedömer vara i behov av säkerhetsskydd.
20

Se Ds 2006:20.
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Ett intyg får utfärdas endast om deltagandet avser verksamhet i eller för en stat eller mellanfolklig organisation som omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
Om det finns särskilda skäl, får regeringen besluta om
undantag från kravet på ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
Intyget ska avse en pålitlighetsbedömning när det gäller att
hantera säkerhetsklassificerade uppgifter upp till och med en
viss nivå. Intyget ska, utom för personer hos leverantörer med
vilka staten har träffat ett säkerhetsskyddsavtal, utfärdas av den
nationella säkerhetsmyndigheten. Säkerhetsintyg för personer
hos leverantörer med vilka staten har träffat ett säkerhetsskyddsavtal ska i stället utfärdas av den nationella industrisäkerhetsmyndigheten.
Ett säkerhetsintyg för person bör utfärdas av den nationella
säkerhetsmyndigheten – dels av tydlighetsskäl gentemot utländska
myndigheter, dels för att dokumentationen av utfärdade intyg ska
finnas samlad på en plats och följa samma rutiner. Resursskäl talar
också för att uppgiften finns vid enbart en myndighet. Från denna
regel bör dock undantas personer hos leverantörer som staten har
träffat säkerhetsskyddsavtal med. I dessa fall bör i stället den
nationella industrisäkerhetsmyndigheten utfärda intygen. Skälen
till detta redovisas under avsnitt 20.4.3 nedan.
Utifrån den komparativa studie som vi har gjort har vi funnit att
andra länder utfärdar säkerhetsintyg endast efter ansökan från
behörig myndighet i det land där intyget behövs. Det finns, som vi
har uppfattat det, inte något utrymme i dessa länder för enskilda att
själva begära och få ett säkerhetsintyg. I den tidigare nämnda
departementspromemorian (Ds 2006:20) redovisas exempel på fall
där säkerhetsintyg inte har kunnat utfärdas eftersom en formell
begäran inte har funnits. Det framgår dock inte om förfarandena i
de redovisade exemplen kan anses vara representativa utifrån
respektive lands säkerhetslagstiftning. Av vad vi har funnit är så
inte alltid fallet eftersom företrädare för de länder vi har studerat
har redovisat att en korrekt ansökan om säkerhetsintyg alltid kommer från den behöriga myndigheten i landet. Vi anser med ledning
av det att det skulle vara olyckligt om denna ordning skulle frångås
i svensk lagstiftning. Vidare är det ett tungt vägande skäl att enbart
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en uppgift om krav på säkerhetsintyg i en svensk platsannons inte i
sig ska kunna vara en grund för säkerhetsprövning och detsamma
bör naturligtvis gälla för platsannonser i andra länder. En annan
ordning skulle kunna öppna för missbruk av registerkontrollinstitutet och en urholkning av den restriktivitet som bör gälla vid
registerkontroll.21
Om det uppstår sådana fall som anges i något av exemplen i den
ovan angivna departementspromemorian (t.ex. att krav på
säkerhetsintyg anges enbart i en platsannons eller i upphandlingsdokumentation) bör situationen kunna lösas genom att den
nationella säkerhetsmyndigheten eller den nationella industrisäkerhetsmyndigheten, om det är lämpligt, samverkar med behörig
myndighet i det aktuella landet. Vid en sådan samverkan skulle
eventuella missförstånd kunna klaras ut.
En förutsättning för att ett intyg ska kunna utfärdas bör vidare
vara att det finns ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande som
reglerar intygsförfarandet. Åtagandet kan framgå i en säkerhetsskyddsöverenskommelse mellan Sverige och ett annat land eller
mellanfolklig organisation eller följa av EU-rätten. Reciprocitetsskäl medför nämligen att Sverige måste beakta säkerhetsintyg som
är utfärdade av den som gör ansökan. En säkerhetsskyddsöverenskommelse innebär att parterna har ett ömsesidigt förtroende för att
respektive parts prövning inför ett intyg är tillräcklig. I övriga fall
skulle det innebära ett visst risktagande att lita på ett säkerhetsintyg där varken de rättsliga eller faktiska omständigheterna för
utfärdandet är kända. Det skulle även kunna förekomma fall där det
aktuella landets internationella relationer och samarbeten kan
medföra konsekvenser för svenska säkerhetsintressen.
En bestämmelse om ett strikt krav på att ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande ska finnas skulle dock kunna få den effekten att ett intyg inte kan utfärdas i vissa fall, även om detta skulle
vara önskvärt. Exempel på detta är situationer där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter behöver utbytas med ett annat land trots
att en säkerhetsskyddsöverenskommelse ännu inte har ingåtts.
21
Liknande bedömning i promemorian Några frågor om säkerhetsskyddslagen (Ds 2004:12),
s. 27 ff. Även i betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48), föreslås att en
arbetsgivares möjlighet att begära registerutdrag ska begränsas till fall där det finns starka
skäl (se avsnitt 6.5.5, s. 120 f.). Betänkandet har remitterats och förslaget bereds inom
Regeringskansliet.
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Detta kan vara fallet i exempelvis större försvarsexportaffärer där
affärsprocessen kan gå snabbare än ratificeringen av en säkerhetsskyddsöverenskommelse. Regeringen bör därför kunna besluta om
undantag från huvudregeln under förutsättning att kravet på en
säkerhetsskyddsöverenskommelse skulle försvåra internationell
verksamhet av stor eller principiell betydelse för Sverige. I dessa fall
bör dock åtgärder för att ingå en säkerhetsskyddsöverenskommelse
med det aktuella landet prioriteras.
Säkerhetsintyg för person får utfärdas i två olika situationer. Den
första situationen är när personen behöver intyget för säkerhetskänslig verksamhet som utgör en del av internationell samverkan
mellan Sverige och ett annat land eller en mellanfolklig organisation. Ett exempel på en sådan situation är internationella säkerhetskänsliga materielprojekt som Sverige deltar i. Den andra situationen är när en person behöver ett intyg för att kunna delta i ett
annat lands eller en mellanfolklig organisations verksamhet vilken
till sin natur närmast motsvarar säkerhetskänslig verksamhet. I det
sistnämnda fallet finns det inte några svenska säkerhetsintressen
som berörs, utan intyget bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan två parter vilket har reglerats i en internationell säkerhetsskyddsöverenskommelse. Ett exempel på en sådan situation är att
en i Sverige bosatt person söker anställning i ett annat land där det
för anställningen krävs ett säkerhetsintyg på en grund som motsvarar förutsättningarna i vårt förslag till säkerhetsskyddslag.
Säkerhetsintyg för person kommer i huvudsak att utfärdas för
personer som redan är placerade i säkerhetsklass vid en myndighet
eller leverantör. I dessa fall torde det vara enkelt för den som har
genomfört säkerhetsprövningen (vanligtvis arbetsgivaren) att skicka
ett underlag till den nationella säkerhetsmyndigheten eller den
nationella industrisäkerhetsmyndigheten som utifrån detta underlag utfärdar ett intyg. Underlagets innehåll och utformning kan
närmare specificeras i tillämpningsföreskrifter.
I de undantagsfall då personen inte redan är placerad i
säkerhetsklass måste personen säkerhetsprövas innan ett intyg kan
utfärdas. Säkerhetsprövningen bör då genomföras av den nationella
säkerhetsmyndigheten på liknande sätt som myndigheten gör för
egen personal i säkerhetsklass i den utsträckning som är möjlig.
Säkerhetsprövning innebär självfallet ett visst osäkerhetsmoment, oavsett hur väl säkerhetsprövningen eller utredningen
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genomförs. Det är med anledning av detta svårt att uttryckligen
garantera säkerheten för personer och leverantörer. Intyg bör därför utformas på ett sådant sätt att den utfärdande myndigheten
meddelar att det inte förekommer något i myndighetens utredning
som talar emot att pålitligheten upp till en viss nivå kan intygas.
I vårt förordade alternativ till nationell säkerhetsmyndighet ovan
föreslår vi att ärenden som rör främst Säkerhetspolisens tillsynsområde ska överlämnas dit. Detta bör dock inte gälla för ärenden
som rör säkerhetsintyg för person. Skälet till detta är att
Säkerhetspolisen i sådana fall dels skulle ta fram underlag för
registerkontroll till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, dels
skulle värdera de uppgifter som nämnden sedan eventuellt lämnar
ut. En sådan ordning kan ifrågasättas från ett integritetsperspektiv.
Därför bör Försvarsmakten utfärda samtliga säkerhetsintyg för
personer.
20.4.3

Säkerhetsintyg för leverantör

Förslag: Säkerhetsintyg för leverantör får utfärdas om behov av
sådant intyg finns vid internationell samverkan avseende
säkerhetskänslig verksamhet enligt denna lag, eller om intyget
kan underlätta för en leverantör som har sitt säte i Sverige att
delta i en verksamhet som en annan stat eller en mellanfolklig
organisation bedömer vara i behov av säkerhetsskydd.
Ett intyg får utfärdas endast om deltagandet avser verksamhet i eller för en stat eller mellanfolklig organisation som omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
Om det finns särskilda skäl, får regeringen besluta om
undantag från kravet på ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
Intyget ska avse en bedömning av att leverantören, eller en
del av leverantörens verksamhet, kan hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter upp till och med en viss nivå. Intyget ska
utfärdas av den nationella industrisäkerhetsmyndigheten. Ett
intyg får utfärdas för leverantörer som staten har träffat ett
säkerhetsskyddsavtal med. I de fall intyget avser en leverantör
som staten inte har ett sådant avtal med, ska den nationella
industrisäkerhetsmyndigheten träffa ett sådant med leveran-
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tören. Den säkerhetsutredning som behövs för att ett säkerhetsskyddsavtal ska kunna träffas genomförs av den nationella industrisäkerhetsmyndigheten.
Ett säkerhetsintyg för leverantör bör utfärdas enbart av den nationella industrisäkerhetsmyndigheten. Även i detta fall talar
tydlighetsskäl och administrativa samordningsvinster för en sådan
lösning. Säkerhetsintyg för leverantörer kommer i huvudsak att
utfärdas för leverantörer som staten, företrätt av olika
myndigheter, har träffat säkerhetsskyddsavtal med. Den nationella
industrisäkerhetsmyndigheten bör vid en ansökan om
säkerhetsintyg för en viss leverantör inhämta upplysningar om
gällande säkerhetsskyddsavtal hos Säkerhetspolisen. Myndigheten
bör även samråda med de myndigheter som har träffat
säkerhetsavtal med leverantören för att få upplysningar som kan
påverka intygets innehåll.
Liksom i fallet med säkerhetsintyg för person kan intyg utfärdas
i två situationer. Den första situationen är när leverantören behöver
intyget för säkerhetskänslig verksamhet som utgör en del av internationell samverkan mellan Sverige och ett annat land eller en
mellanfolklig organisation. Den andra situationen är när en
leverantör behöver ett intyg för att kunna delta i ett annat lands
eller en mellanfolklig organisations verksamhet, vilken till sin natur
närmast motsvarar säkerhetskänslig verksamhet.
I de fall en leverantör inte har träffat ett säkerhetsskyddsavtal
med staten ska den nationella industrisäkerhetsmyndigheten träffa
ett sådant avtal med leverantören. Detta motsvaras närmast av bestämmelsen i 17 § säkerhetsskyddsförordningen. 17 § är dock i sin
nuvarande utformning alltför snäv och medger bara för Försvarets
materielverk att träffa avtal om ”det är nödvändigt för att företaget
skall kunna delta i internationellt samarbete om utveckling eller
produktion av försvarsmateriel.” Bestämmelsen bör därför omformuleras så att den ger stöd för Försvarets materielverk (i egenskap
av nationell industrisäkerhetsmyndighet) att träffa säkerhetsskyddsavtal i de fall då det behövs för att kunna utfärda säkerhetsintyg för en leverantör. De åtgärder som vidtas inför ett sådant
avtal bör vara i huvudsak desamma som när myndigheten träffar
säkerhetsskyddsavtal med leverantörer för den egna verksamheten.
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Som ovan nämnts bör den nationella industrisäkerhetsmyndigheten även utfärda säkerhetsintyg för personal vid leverantörer som
staten har träffat säkerhetsskyddsavtal med. Skälet till detta är att
det från effektivitetssynpunkt är bra att ha dessa intyg samlade med
dokumentationen rörande de leverantörer som personerna är
knutna till. Uppgifterna om gällande säkerhetsintyg för leverantörers personal behövs t.ex. ofta i internationell besökshantering.
En ansökan ska av samma skäl som för säkerhetsintyg för person komma från en behörig myndighet i ett annat land eller en
mellanfolklig organisation, se avsnitt 20.4.2 ovan.
20.4.4

Registerkontroll i andra fall

Förslag: Registerkontroll får göras när en annan stat eller
mellanfolklig organisation gjort en ansökan om sådant underlag,
om den person som ansökan gäller har eller har haft hemvist i
Sverige och personen genom anställning eller på annat sätt ska
delta i en verksamhet där det för deltagandet gäller regler om
registerkontroll vid säkerhetsprövning som motsvarar svenska
förhållanden. Vid sådan registerkontroll får också en särskild
personutredning göras.
Det förekommer att länder som avser att utfärda säkerhetsintyg för
personer som är bosatta i det landet men är medborgare i något
annat land för sin utredning behöver uppgifter ur polisregister i
medborgarlandet. Detta förfarande har i nuvarande reglering stöd i
15 § säkerhetsskyddslagen. Underlagens relevans bedöms först av
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och förses inte med
några uttalanden om personens pålitlighet att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Dessa underlag lämnas sedan av
Säkerhetspolisen till behörig myndighet i det aktuella landet. Av
samordningsskäl bör sådana underlag dock i stället lämnas av den
nationella säkerhetsmyndigheten. Bestämmelsen bör behållas och
förtydligas i en ny säkerhetsskyddslag.
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Sekretessbrytande bestämmelse vid internationell
samverkan i fråga om säkerhetsprövning

Förslag: Av säkerhetsskyddslagen ska framgå att sekretess inte
hindrar att den nationella säkerhetsmyndigheten, om ett utlämnade av uppgifter är förenligt med svenska intressen, lämnar ut
en uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller särskild personutredning till en utländsk myndighet eller en
mellanfolklig organisation.
Det har i ett tidigare utredningssammanhang uppmärksammats att
det befintliga författningsstödet för att möjliggöra att uppgifter
från en registerkontroll lämnas till en utländsk myndighet är
oklart.22 Säkerhetsskyddslagen bör därför kompletteras med en
sekretessbrytande bestämmelse som tar sikte på det slag av uppgifter och ärenden som det här är fråga om. Det kan dock förekomma att uppgifter som kommit fram vid registerkontroll av
olika skäl är olämpliga att delge en utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation. Det bör därför ställas upp ett förbehåll
om att uppgifterna får lämnas ut om utlämnandet är förenligt med
svenska intressen.
20.4.6

Dokumentation och giltighet

Dokumentation
Med utfärdande av intyg följer frågan om hur intygshanteringen
ska dokumenteras. Dokumentationsfrågan bör vara tydlig både för
de fall där förutsättningarna för ett utfärdande redan är klara (då
personen är placerad i säkerhetsklass alternativt att leverantören har
ett giltigt säkerhetsskyddsavtal), liksom för de fall då en säkerhetsprövning eller ett säkerhetsskyddsavtal initieras först genom ansökan om ett säkerhetsintyg.
Det förstnämnda fallet innebär att det redan finns ett underlag i
form av dokumentation om säkerhetsprövning och anställning i en
befattning som är placerad i säkerhetsklass eller ett säkerhets22

Se Ds 2006:20, s. 66.
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skyddsavtal mellan en leverantör och en myndighet. Den nationella
säkerhetsmyndigheten och den nationella industrisäkerhetsmyndigheten bör i dessa fall inhämta relevant underlag inför utfärdandet av intyg. I samband med detta bör de berörda myndigheterna
upplysas om att nya omständigheter som kan påverka intygens
giltighet måste rapporteras till den nationella säkerhetsmyndigheten respektive den nationella industrisäkerhetsmyndigheten.
De andra fallen innebär att den nationella säkerhetsmyndigheten
respektive den nationella industrisäkerhetsmyndigheten själva genomför nödvändiga åtgärder inför utfärdandet av intyg. Dessa åtgärder bör då dokumenteras i samma utsträckning som när det gäller
säkerhetsprövning och träffande av säkerhetsskyddsavtal för den
egna myndighetens behov.
Giltighetstid
Bör ett säkerhetsintyg ha en viss giltighetstid och hur lång bör en
sådan giltighetstid i så fall vara? Vi har i kapitel 18 beskrivit att en
säkerhetsprövning är en pågående process som avslutas först i och
med att en anställning eller annat deltagande i säkerhetskänslig
verksamhet upphör. På samma sätt är ett säkerhetsskyddsavtal mellan en myndighet och en leverantör giltigt så länge leverantörens
uppdrag pågår. Med detta synsätt skulle det således inte behövas
några särskilda bestämmelser som begränsar giltighetstiden för
säkerhetsintyg. Det finns dock krav i internationella bestämmelser
som Sverige ska följa att säkerhetsintyg får gälla endast för en viss
tidsperiod. Både EU:s och Natos säkerhetsbestämmelser anger att
maxtiden för ett säkerhetsintyg för person är tio år utom på nivån
kvalificerat hemlig där den maximala giltighetstiden i stället är fem
år.23 Denna ordning bör därför gälla även i Sverige. Det finns inga
hinder mot att ett säkerhetsintyg förnyas om det finns behov av
det. Nackdelen med en giltighetstid torde då enbart vara att det
medför ytterligare administration. Motsvarande krav på giltighetstid saknas när det gäller säkerhetsintyg för leverantör (även om
olika blanketter som används i dag innehåller fält för att ange giltighetstid vilket antyder att giltighetstid för dessa intyg kan före23
Rådets säkerhetsbestämmelser (2013/488/EU), Bilaga I, Art. 13 samt Natos säkerhetsbestämmelser, AC/35-D/2000, Annex I, Art. 13.
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komma24). Det kan av praktiska skäl vara lämpligt att ange en
giltighetstid för ett säkerhetsintyg för leverantör om leverantörens
uppdrag är tidsbegränsat. Giltighetstiden bör då följa uppdragstiden. Om det inte går att bedöma hur lång uppdragstiden kommer
att bli, bör maxtiden för giltighet vara densamma som för
säkerhetsintyg för person. Det bör vid den nationella
säkerhetsmyndigheten och den nationella industrisäkerhetsmyndigheten finnas administrativa rutiner för att bevaka
giltighetstiden för säkerhetsintyg och ge möjlighet att vid behov
förlänga giltighetstiden. Bestämmelser om dokumentation och
giltighetstider bör kunna meddelas i form av myndighetsföreskrifter.

24

T.ex. i Natos blankett för säkerhetsintyg för leverantör, appendix VI till annex I till Natos
säkerhetskommittés direktiv för industrisäkerhet, AC/35-D/2003.
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Tillsyn, föreskrifter och
rapportering

I kapitel 9 har vi redogjort för hur bl.a. den ökade internationaliseringen, informationsteknikens utveckling, och avreglering och efterföljande konkurrensutsättning av offentlig verksamhet innebär förändrade förutsättningar för säkerhetsskyddet. I
direktiven tas upp att bl.a. nämnda faktorer också påverkar tillsynen av säkerhetsskyddet och innebär ökade krav på Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna.1 Det betonas att en förutsättning för att reglerna om
säkerhetsskydd ska få det genomslag som är avsett är att tillsynen
kan utföras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det framhålls
att den stödjande och rådgivande verksamheten är särskilt betydelsefull.
Vårt uppdrag innefattar att analysera hur Säkerhetspolisens och
Försvarsmaktens tillsyn över säkerhetsskyddet bör vara utformad,
bl.a. i förhållande till de säkerhetsskyddsstödjande myndigheternas
kontroll. Det innebär också att ta ställning till om ett system med
sanktioner bör införas och i sådant fall hur det bör utformas.
I kapitel 10, där vi har redovisat viktiga allmänna utgångspunkter för en reformerad säkerhetsskyddslag, har vi berört också frågor
om tillsyn, rådgivning och föreskrifter. Vi påpekar att det framför
allt handlar om att göra Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens
1
I direktiven används benämningen sektorsansvariga myndigheter som en samlande benämning för Affärsverket svenska kraftnät, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen och
länsstyrelserna. Som framgår av avsnitt 10.1.5 har vi i stället valt att använda säkerhetsskyddsstödjande myndigheter som en samlande benämning för dessa myndigheter såvitt
avser deras funktioner för säkerhetsskyddet. Vi föreslår vidare i avsnitt 18.10 och 21.2.4 att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta över de uppgifter länsstyrelserna i
detta avseende har samt även i vissa avseenden vara säkerhetsskyddsstödjande myndighet för
kommuner och landsting.
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övergripande ansvar och de säkerhetsskyddsstödjande myndigheternas roll tydligare. Det innebär att vi inte ser några större
behov av förändringar i fråga om tillsynens inriktning och genomförande. Det finns anledning att utveckla hur vi kommit fram till
den slutsatsen innan vi redovisar våra överväganden om ansvariga
myndigheter och deras roll (avsnitt 21.2), föreskrifter (avsnitt 22.3)
och om rapporteringsskyldighet (avsnitt 21.4). I det nu närmast
följande avsnittet behandlar vi därför frågan om tillsynens inriktning och genomförande. I det sammanhanget kommer vi också in
på frågan om sanktioner.

21.1

Tillsynens inriktning och genomförande
– bör sanktioner införas?

Bedömning: Tillsynen bör bedrivas under i huvudsak samma
former som i dag. Tillräckliga skäl föreligger för närvarande inte
att föreslå en så genomgripande förändring av tillsynens inriktning och genomförande som sanktioner skulle medföra.
Frågan bör dock följas upp när en reformerad säkerhetsskyddslag har varit i kraft en tid. En sådan uppföljning kan
behöva göras tidigt om det s.k. NIS-direktivet ger anledning till
det.

Generella utgångspunkter för reglering om tillsyn
Det finns anledning att beakta principiella bedömningar som gjorts
i fråga om tillsyn. I riksdagsskrivelsen 2009/10:79 En tydlig,
rättsäker och effektiv tillsyn, redovisar regeringen generella bedömningar av hur en tillsynsreglering bör vara utformad. 2 Skrivelsen är
avsedd att vara ett stöd och en vägledning vid bl.a. översyn av materiella regelverk av olika slag. I skrivelsen framhålls betydelsen av
enhetlighet i fråga om offentlig tillsyn. Det lämnas dock utrymme
för att göra avsteg från de bedömningar som görs i skrivelsen.

2
Skrivelsen utgår från de förslag som lämnades av Tillsynsutredningen i dess slutbetänkande
Tillsyn – Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100).
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En utgångspunkt i skrivelsen är att begreppet tillsyn främst bör
användas för verksamhet som avser självständig granskning för att
kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller krav som följer av lagar
och andra bindande föreskrifter. Ett grundläggande moment i
tillsynen är därför enligt skrivelsen att tillsynsorganet har författningsreglerade möjligheter att ingripa. Det anges att sådana möjligheter bör finnas även vid mindre allvarliga överträdelser och kunna
trappas upp vid allvarligare överträdelser eller om bristen inte rättas
till. De mer ingripande sanktioner som förordas i skrivelsen är
varning, åtgärdsföreläggande (som ska kunna förenas med vite),
rättelse på den enskildes bekostnad, interimistiska beslut, återkallelse av tillstånd eller att förbjuda en verksamhet som inte kräver
tillstånd. Tillsynsorganen bör också ha rätt att av den objektsansvarige få del av de upplysningar eller handlingar som behövs för tillsynen. Likaså bör organet ha tillträdesrätt till utrymmen som används i den tillsynspliktiga verksamheten. Tillsynsorganen bör även
ha möjlighet att begära biträde från Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten. Vidare bör tillsynsorganen ha möjlighet att
ålägga den som är objektsansvarig ansvar för att utöva egen
kontroll av sin verksamhet. Enligt skrivelsen bör samtliga ingripanden kunna överklagas.
Ett viktigt skäl för att precisera tillsynsbegreppet anges vara att
en tydlig definition gör det enklare att skilja granskandet från
främjande verksamhet. Ett strikt avgränsat tillsynsbegrepp anges
dock inte hindra att tillsynsmyndigheter även i fortsättningen kan
ha till uppgift att arbeta främjande och förebyggande för att effektivt uppnå lagstiftningens mål. Det framhålls att det i allmänhet
inte är lämpligt att tillsynsmyndigheten ger råd om hur tillsynsobjekten ska agera i specifika ärenden. Ett skäl till det anges vara att
det kan uppstå svårigheter, om tillsynsmyndigheten tidigare lämnat
mycket precisa råd i ärenden som sedan blir föremål för tillsyn.
Samtidigt framhålls att inom vissa tillsynsområden skäl kan tala för
att, utöver upplysningar om gällande rätt, även rekommendationer
och vägledning ska vara en del av tillsynen.
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Tillsynen av säkerhetsskyddet
Formerna för tillsynen av säkerhetsskyddet avviker i flera avseenden från de redovisade principiella bedömningarna om hur tillsyn
bör utformas. I tillsynsmyndigheternas uppgifter ligger bl.a. att
kontrollera att myndigheter och andra verksamheter som
säkerhetsskyddslagen gäller för följer reglerna om säkerhetsskydd
och att säkerhetsskyddet är tillräckligt för den verksamhet som
bedrivs. Tillsynen utövas bl.a. genom besök och uppföljning varvid
eventuella brister och behov av åtgärder påpekas. Någon sanktion
finns inte. Det finns en skyldighet att anmäla inträffade säkerhetsincidenter till Säkerhetspolisen, men den avser endast fall där en
hemlig uppgift har röjts, om röjandet kan antas medföra men för
rikets säkerhet som inte är ringa (10 § säkerhetsskyddsförordningen). Tillsynen utgår från att de verksamheter som berörs av
lagstiftningen samarbetar med de myndigheter som kontrollerar
säkerhetsskyddet och självmant vidtar de åtgärder som rekommenderas. Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och de säkerhetsskyddsstödjandemyndigheternas rådgivande och stödjande funktioner i fråga om säkerhetsskyddet är också tydligt uttalade.
Behovet av att väga in de förutsättningar som gäller för det specifika
tillsynsområdet
Att tillsynen av säkerhetsskyddet i viktiga avseenden avviker från
principiella riktlinjer för hur tillsyn bör utformas skulle kunna tala
för att en genomgripande förändring behövs. Det är dock viktigt,
som också skrivelsen ger uttryck för, att utgå från de förutsättningar som gäller för det specifika tillsynsområdet. I skrivelsen
anförs att det inte går att bortse från att många tillsynsområden har
väsentligt olika förutsättningar som påverkar hur tillsynsregelverket bör utformas för att effektivt bidra till att de materiella reglerna efterlevs och intentionerna i regelverken förverkligas. Faktorer som kan behöva vägas in är bl.a. vem som bedriver den verksamhet som tillsynen avser, vilket slag av verksamhet som tillsynen
riktas mot, vilka risker regelöverträdelser kan orsaka och hur det
materiella regelverk som tillsynen avser är utformat. Vidare framhålls att det måste beaktas att tillsyn är kostnadskrävande och
orsakar störningar och påfrestningar för den som kontrolleras. Mot
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den bakgrunden betonas att det vid tillskapande eller översyn av
regelverk för tillsyn även är väsentligt att överväga andra styrformer, t.ex. ekonomiska incitament, information eller utvärdering,
för att uppnå regelverkets mål.
Säkerhetsskyddslagens genomslag och uppmärksammade brister
För att kunna bedöma behovet av förändrade styrformer, t.ex. i
form av ingripandemöjligheter för berörda myndigheter, är en viktig utgångspunkt det genomslag regelverket om säkerhetsskydd har
och antagliga orsaker till de brister som finns.
Brister i säkerhetsskyddet finns i varierande omfattning och tar
sig olika uttryck. Allvarligast kan vara att det i dag antagligen finns
verksamheter av stor betydelse för Sveriges säkerhet som över
huvud taget inte tillämpar säkerhetsskyddslagen. Allvarligt är också
att bristerna vad gäller det grundläggande analysarbetet tycks vara
omfattande, såväl vid myndigheter som hos enskilda aktörer. Det
kan innebära att verksamheten saknar kunskap om vad som behöver ett skydd och hur skyddet behöver vara dimensionerat. Det har
bl.a. från Säkerhetspolisen framförts att det inte sällan medför att
säkerhetsskyddet får en slagsida mot säkerhetsprövning, framför
allt momentet registerkontroll, samtidigt som de åtgärder som vidtas inom ramen för informationssäkerhet och fysisk säkerhet inte
är tillräckliga. Som redogjorts för tidigare (se avsnitt 13.2) har
Affärsverket svenska kraftnät uppmärksammat väsentliga brister i
fråga om krav på säkerhetsskyddsanalyser när det gäller verksamheter inom elförsörjningen.
I fråga om den civila statsförvaltningen bör nämnas att Riksrevisionen nyligen till riksdagen överlämnat en granskningsrapport3
som behandlar informationssäkerhet och som således i vissa avseenden berör säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde. Också
av den rapporten är det tydligt att det finns brister hänförliga till
det grundläggande analysarbetet. I rapporten redovisas att
Säkerhetspolisen i sin tillsyn har funnit systematiska brister i fråga
om informationssäkerhet hos de mest skyddsvärda myndig3
RIR 2014:23 Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen, dnr: 31-2013-1288,
överlämnad till riksdagen 2014-11-10.
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heterna.4 Det anges handla om att skadekonsekvensbeskrivningar
antingen saknas eller utgår från ekonomiska eller andra konsekvenser för den egna verksamheten i stället för konsekvenser som är
relevanta utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv. Vidare anges att
det också kan handla om att det saknas förmågebedömningar av
tänkta angripare vilket medför att det blir oklart hur informationssäkerheten ska dimensioneras.
I rapporten från Riksrevisonen anges att det vid samtal med
Säkerhetspolisen också kommit fram att det ibland förekommer att
påpekade brister inte rättas till. Vi har bett Säkerhetspolisen att
utveckla detta och fått förklaringen att det kan vara vanskligt att
vid uppföljning av tillsyn dra slutsatser om hur myndigheterna
agerat i fråga om säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen framhåller att
den inte har möjlighet att väga in samtliga för tillsynsobjektet relevanta omständigheter i sin bedömning av säkerhetsskyddet utan att
en fullständig säkerhetsskyddsanalys kan göras endast av den
aktuella verksamheten. De situationer som det refereras till i
rapporten kan t.ex. därför enligt Säkerhetspolisen ha varit sådana
där den påpekade objektiva bristen handlat om en känd sårbarhet
som myndigheten i fråga bedömt måste accepteras eftersom alternativet skulle innebära att myndigheten inte kan fullgöra uppgifter
som ålagts den. Enligt Säkerhetspolisen handlar det vidare snarare
om en bristande förmåga att i en tillräcklig grad analysera och
planera för de åtgärder som behöver vidtas än en medveten strategi
att inte åtgärda påpekade brister.
I säkerhetsskyddsförordningen (48 §) finns en bestämmelse
som innebär att, om brister inte rättas efter påpekande, tillsynsmyndigheten under vissa förutsättningar ska anmäla detta till regeringen. Vad vi känner till har den bestämmelsen inte någonsin
behövts tillämpas. Den bild som har framträtt under utredningens
arbete är att brister i säkerhetsskyddet oftast tycks ha sin grund i
att säkerhetsskyddslagen i olika avseenden uppfattas som otydlig
och innebär en osäkerhet i fråga om kraven på säkerhetsskydd. Det
gäller bl.a. sådana grundläggande frågor som vilka verksamheter
4
Uppgifterna i rapporten utgår i den delen från en analys från Säkerhetspolisen utifrån
erfarenheter från tillsynsärenden under ett antal år (Säkerhetspolisen: Underlag rörande
Säkerhetspolisens bedömning av myndigheters säkerhetsanalyser ur ett informationssäkerhetsperspektiv, 2014-07-11, dnr: 2014-11898-4.
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som behöver ett säkerhetsskydd och lagens tillämplighet i enskilda
verksamheter.
Det bör emellertid inte förringas att det förekommer brister i
säkerhetsskyddet som antagligen inte beror på otydlig lagstiftning
eller bristande kunskaper utan snarare på ett medvetet val att inte i
tillräcklig grad prioritera säkerhetsskyddet. Det kan gälla såväl
myndigheter som enskild verksamhet. Antagligen beror det på att
säkerhetsskydd innebär kostnader och kan påverka effektiviteten.
Frågan är dock komplex, och det finns också i olika avseenden
annan grundläggande problematik som måste beaktas. Inte sällan
handlar det om att utvecklingen på andra områden medfört att en
prioritering av intressen görs som inte alltid gagnar säkerhetsskyddet. Vi har berört detta i kapitel 9 där vi redogjort för de ändrade
förutsättningarna för säkerhetsskyddet.
En särskild svår problematik som vi har att förhålla oss till är
försvagande möjligheter att styra och kontrollera vissa för nationen
viktiga kärnverksamheter t.ex. i fråga om elförsörjning och telekommunikation. Avreglering och efterföljande konkurrensutsättning, i takt med ökad internationalisering och digitalisering, har
medfört att ansvaret för att skydda viktiga svenska intressen i dag
kan ligga hos bolag och bolagskoncerner som bedriver sin verksamhet eller delar av den utanför Sverige och där ägarförhållandena
är sådana att en prioritering av svenska säkerhetsintressen inte kan
tas för given.
Sammanfattningsvis finns det brister som i vissa fall är allvarliga
vad gäller uppfyllandet av säkerhetsskyddslagens bestämmelser och
intentioner. I några avseenden kan orsakerna till det dock snarast
tillräknas förhållanden som inte går att påverka genom en reformerad säkerhetsskyddslagstiftning. Vad i övrigt gäller bristerna i
säkerhetsskyddet är det vår bedömning att de i en relativt stor utsträckning kan relateras till otydlig lagstiftning och bristfällig
kunskap om hur lagstiftningens krav påverkar och kan tillgodoses i
den egna verksamheten. Tillsyn kan endast i begränsad omfattning
påverka här redovisade brister.

479

870

Tillsyn, föreskrifter och rapportering

SOU 2015:25

Särskilda förutsättningar som behöver vägas in i fråga om tillsyn av
säkerhetsskyddet
Som nämndes tidigare anges i regeringens skrivelse om tillsyn några
faktorer som bör beaktas för att åstadkomma en ändamålsenlig och
effektiv styrning av hur ett regelverk efterlevs. I det följande går vi
igenom vad som i de nämnda avseendena gäller för säkerhetsskyddslagstiftningen.
En väsentlig faktor är vilka organ som bedriver den verksamhet
som tillsynen avser. De verksamheter som berörs av tillsynen av
säkerhetsskyddet utgörs främst av myndigheter och andra former
av allmän verksamhet, bl.a. vissa företag med statligt ägande. Exempel på sådana företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är
Vattenfall, TeliaSonera och SOS Alarm. Andra enskilda företag
berörs av tillsynen främst i egenskap av anbudsgivare och leverantörer. Det kan handla om t.ex. företag inom säkerhets- och
försvarsmaterielområdet eller om företag som tillhandahåller itoch telekommunikationslösningar. Därutöver berörs också enskilda företag som bedriver verksamhet som är att anse som
säkerhetskänslig, t.ex. företag vars verksamhet har väsentlig betydelse för landets elförsörjning.
I fråga om enskilda verksamheter bör beaktas att för det fall att
det rör sig om säkerhetsskyddad upphandling, så innebär avtalsförhållandet i sig att det finns ett incitament för en leverantör att
leva upp till krav på säkerhetsskydd för att behålla sin position som
leverantör på området. I förarbetena till säkerhetsskyddslagen tas
också upp att det finns möjlighet att i säkerhetsskyddsavtalen ta in
klausuler om skadestånd, vite och hävningsrätt.5
Samhällsutvecklingen medför att säkerhetskänslig verksamhet i
högre grad än tidigare bedrivs av enskilda. Våra förslag om krav på
säkerhetsskydd har också utformats för att tydligare träffa även
enskild verksamhet. I viss mån innebär det att den verksamhet som
tillsynen avser i större utsträckning än tidigare kan komma att avse
enskild verksamhet. Som vi återkommer till i konsekvensbeskrivningen i kapitel 23 är det dock svårt att bedöma omfattningen av en
5
Säkerhetsskyddsutredningens betänkande Säkerhetsskydd (SOU 1994:149), s. 248. Vad
gäller enskilda som själva bedriver säkerhetskänslig verksamhet utgick utredningen från sitt
förslag om avtalslösning (som inte kom att genomföras) och menade att det fanns möjlighet
att också i sådana avtal föra in skadestånds- eller vitesklausuler.
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sådan förändring. En rimlig slutsats bör kunna vara att omfattningen av enskilda verksamhetsformer troligen kommer att öka
inom tillsynsområdet men att det även i fortsättningen i avsevärd
utsträckning handlar om tillsyn av myndigheter och andra offentliga organ. I fråga om enskilda verksamheter måste vidare beaktas
att en anledning till att de i högre grad berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen är utvecklingen i fråga om användandet av externa
leverantörer. I sådana situationer finns som nämnts andra incitament än sanktioner vid tillsyn för att uppfylla krav på säkerhetsskydd.
I de fall den enskilda verksamheten bedrivs utanför Sveriges
gränser, finns givna begränsningar vad gäller möjligheten att ingripa.
En annan faktor som tas upp i regeringens skrivelse och som
kan påverka bl.a. vilka befogenheter tillsynsorganen behöver är
vilket slag av verksamhet som tillsynen riktas mot. Det exemplifieras med de skilda förutsättningar som gäller vid tillsyn mot
fysiska objekt, t.ex. livsmedelslokaler och mer svårgreppbar verksamhet, t.ex. försäkringsverksamhet. I fråga om säkerhetsskydd
handlar det inte om ett homogent slag av verksamheter utan om
verksamheter av vitt skilda slag. Det underlättar inte ett utformande av lämpliga ingripandebefogenheter.
Ytterligare en annan faktor som tas upp i fråga om styrning av
ett regelverks efterlevnad är vilka risker regelöverträdelser kan
orsaka. Regelöverträdelser som innebär risker för exempelvis människors liv och hälsa anges påverka såväl utformning av sanktioner
som behovet av en enhetlig tillsyn över hela landet. Det anges även
kunna innebära att tillsynen i viss utsträckning ges en förebyggande
inriktning. Säkerhetsskydd tar sikte på att förebygga allvarliga
konsekvenser till följd av hot mot Sveriges säkerhet. En förebyggande inriktning är därför given.
Av betydelse är också hur det materiella regelverk som lagstiftningen ska utövas från är utformat. Inom många tillsynsområden
finns ett omfattande och detaljerat materiellt regelverk som utgör
grund för tillsynen. Vanligen råder heller ingen tvekan om vilka
tillsynsobjekten är, dvs. vilka verksamheter som omfattas av det
materiella regelverket. För säkerhetsskyddet gäller det motsatta.
Säkerhetsskyddslagen är utformad på ett sätt som ger den verksamhetsansvarige ett stort ansvar och bedömningsutrymme i fråga
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om att såväl avgöra lagens tillämplighet som att bestämma hur ett
för verksamheten väl anpassat säkerhetsskydd ska åstadkommas.
Det innebär svårigheter i fråga om ingripandemöjligheter som
förutsätter tydlighet och precision rörande de brister som behöver
åtgärdas.
Behovet av råd och stöd
Ett annat förhållande som är viktigt att beakta är att lagstiftningens
karaktär medför att det finns ett stort behov av vägledning och
stöd till de verksamheter som har att tillämpa säkerhetsskyddslagen. Särskilt i förhållande till enskilda är behovet av råd och stöd
framträdande. Det behovet kommer antagligen inte att minska med
en reformerad säkerhetsskyddslag. Mot den bakgrunden förefaller
det rimligt att anta att lagens genomslag i relativt hög grad även i
fortsättningen kan komma att vara beroende av att de myndigheter
som har ett särskilt ansvar för säkerhetsskyddet på olika sätt kan
vägleda och stödja de säkerhetskänsliga verksamheterna i en
tillräcklig omfattning.
Flera av utredningens experter har framhållit att det är viktigt
att tillsynen i fråga om säkerhetsskydd utgår från samverkan och
ger utrymme för en dialog mellan myndighet och den verksamhet
som berörs av tillsynen. Det är också vår uppfattning att det överlag inom säkerhetsskyddsområdet är viktigt att det finns goda
förutsättningar för samverkan mellan myndigheter och enskilda
verksamheter. Om brister i säkerhetsskyddet skulle kunna medföra
åtgärder som t.ex. varningar och vitessanktionerade åtgärdsförelägganden, kan det också få till följd att benägenheten att på eget
initiativ ta upp brister med den myndighet som kontrollerar
säkerhetsskyddet kan påverkas negativt. Vi ser en betydande risk
att sådana inslag skulle kunna medföra att värdefullt erfarenhetsutbyte, t.ex. i fråga om säkerhetshotande incidenter, mellan de
verksamheter som kontrolleras och de myndigheter som utövar
tillsynen motverkas.
Några av utredningens experter har, utifrån erfarenheter av den
nuvarande ordningen, också framfört att det finns en svårighet med
att förena en rådgivande och kontrollerande roll. Sådana dubbla
roller är svåra att undvika utan att göra stora förändringar av myn-
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digheternas ansvar och uppgifter. Antagligen skulle motsättningen
upplevas som större om säkerhetsskyddet förändrades mot sådana
tillsynsformer där ingripandebefogenheter är i fokus. Det vore
olyckligt med en utveckling mot att myndigheter som utövar
tillsyn är så restriktiva i sin rådgivning att det innebär ett försämrat
säkerhetsskydd.
Sammanfattande bedömning
Formerna för tillsynen av säkerhetsskyddet avviker i väsentliga
avseenden från de generella riktlinjerna för hur offentlig tillsyn bör
ordnas. Ingripandebefogenheter vid tillsyn är av betydelse. I dag
finns inte sådana befogenheter i fråga om säkerhetsskyddet. Det
finns skäl att anta att sanktioner, t.ex. i form av förelägganden som
förenas med vite, skulle avseende vissa enskilda verksamheter
kunna vara ett viktigt verktyg för att inskärpa kraven på säkerhetsskydd. Det argumentet för en förändring får en särskild relevans
när utvecklingen går mot att säkerhetskänslig verksamhet i en allt
högre grad bedrivs av enskilda. Mycket talar för att den
utvecklingen på sikt kommer att medföra ett behov av att kunna
tillgripa sanktioner. Samtidigt är det i dag svårt att förutsäga i vilken omfattning enskilda verksamheter kommer att omfattas av en
reformerad säkerhetsskyddslag och också vad en sådan utveckling
innebär för tillsynen. En omfattande förändring av tillsynen skulle
också innebära kostnader och andra konsekvenser. Vi anser att det
i dag inte finns ett så tydligt behov av sanktioner som kan motivera
sådana konsekvenser. Vår uppfattning är att förändringsbehoven
snarare handlar om att förstärka de rådgivande inslagen i tillsynen.
Det måste också vägas in att det, mot bakgrund av de förutsättningar som finns på detta tillsynsområde, finns vissa tveksamheter i
fråga om ändamålsenligheten av sanktioner.
Sammantaget gör vi bedömningen att det för närvarande inte
finns tillräckliga skäl för att förändra tillsynens inriktning och
genomförande. Vi föreslår därför inte att sanktioner ska införas.
Det är dock angeläget att noga följa utvecklingen och inom en inte
alltför avlägsen framtid följa upp frågan. Av den anledningen är den
bestämmelse om rapportering till regeringen som vi behandlar i
avsnitt 21.4 ett viktigt inslag i regleringen. Det bör i sammanhanget
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nämnas att frågor om tillsyn utreds också från ett bredare informationssäkerhetsperspektiv av utredningen NISU 2014.6 Frågan kan
också bli aktuell utifrån en bredare utgångspunkt inom ramen för
ett genomförande av det s.k. NIS-direktivet7(ett förslag till direktiv
om informationssäkerhet som nu slutförhandlas inom EU).

21.2

Ansvariga myndigheter och deras roll

21.2.1

Sammanfattning

 Organisationen av tillsynen där flera myndigheter har ett delat
ansvar och där det huvudsakliga och övergripande ansvaret är
fördelat mellan Säkerhetspolisen och Försvarsmakten bör
behållas.
 Samrådsförfarandet mellan berörda myndigheter förenklas för
att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska kunna arbeta mer
effektivt med tillsynen av enskilda verksamheter.
 Säkerhetspolisen ska utföra tillsynen av leverantörer som har
säkerhetsskyddsavtal med myndigheter etc. inom flera
samhällssektorer och i en sådan omfattning att det samlade
uppdraget är av stor betydelse för Sveriges säkerhet.
 Säkerhetspolisen har till uppgift att på begäran lämna råd om
säkerhetsskydd till Regeringskansliet, riksdagen och dess
myndigheter samt till Justitiekanslern. Också Försvarsmakten
bör ha sådana uppgifter. Säkerhetspolisen bör samordna sådan
rådgivning.

6
Fö 2013:04 Strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska
kommunikationsnät och it-system, Dir. 2013:110 och 2014:66.
7
Förslag till direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen [KOM (2013) 48], se Faktapromemoria 2012/13:FPM68.
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 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör från
Säkerhetspolisen ta över tillsynsansvaret för kommuner och
landsting samt även det ansvar som länsstyrelserna har i dag för
enskilda verksamheter som inte hör till övriga säkerhetsskyddsstödjande myndigheters (Affärsverket svenska kraftnät,
Post- och telestyrelsen och Transportstyrelsen) ansvarsområden.
 De säkerhetsskyddsstödjande myndigheternas uppgift att lämna
råd om säkerhetsskydd till enskilda verksamheter bör framgå av
en bestämmelse i säkerhetsskyddsförordningen. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap ska även ha ett sådant
rådgivningsansvar i förhållande till kommuner och landsting.
 Tillsynsorganisationen bör följas upp när en ny säkerhetsskyddslagstiftning har varit i kraft en tid.
21.2.2

Grunddragen i nuvarande tillsynsorganisation behålls

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har huvudansvaret för tillsynen. När det gäller bolag, föreningar, stiftelser och enskilda
näringsidkare utövas kontrollen av de säkerhetsskyddsstödjande
myndigheterna (Affärsverket svenska kraftnät för elförsörjningsverksamhet, Post- och telestyrelsen för verksamhet som avser
elektronisk kommunikation, Transportstyrelsen för flygtransportverksamhet och i övrigt länsstyrelserna). Även på dessa områden
kan dock säkerhetsskyddet kontrolleras av Säkerhetspolisen och
Försvarsmakten. Kontrollen ska i så fall utföras i samråd med den
primärt ansvariga myndigheten.
Ett flertal myndigheter har således ett särskilt ansvar för
säkerhetsskyddet. Det förhållandet i sig kan givetvis göra ansvar
och roller otydliga. Våra direktiv pekar inte på skäl för någon
genomgripande förändring av den ordningen. Tvärtom framhålls
att det är viktigt att den samlade kompetens som finns hos de
myndigheter som har till uppgift att kontrollera säkerhetsskyddet
kan användas på ett effektivt sätt.
Vi anser att grunddragen i organisationen för tillsynen bör
behållas. Vissa förändringar behövs dock för att Säkerhetspolisen
och Försvarsmakten ska kunna arbeta mer effektivt med tillsynen
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av enskilda verksamheter. Vidare ser vi behov av vissa förändringar
i fråga om de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna. Dessa
frågor behandlas i de följande avsnitten. Det går inte att utesluta en
viss överlappning mellan de olika myndigheternas ansvarsområden,
bl.a. i fråga om kommunala bolag. Om sådana situationer uppstår,
bör de i samförstånd kunna lösas av myndigheterna. Som utvecklas
i det följande är det viktigt att huvudansvaret för de i säkerhetshänseende mest skyddsvärda verksamheterna också i fortsättningen
ligger på Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Det är därför möjligt att en utveckling som går mot att enskilda verksamheter i
större utsträckning bedriver säkerhetskänslig verksamhet på sikt
medför ett behov av att ompröva tillsynsorganisationen. På samma
sätt som i fråga om behovet av sanktioner är det viktigt att frågan
följs upp när en ny lag har varit i kraft en tid. Om sanktioner övervägs, är det inte självklart att tillsynen bör organiseras på samma
sätt som i dag.
21.2.3

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten

Uppgifter och ansvar
Som nämnts tidigare har Säkerhetspolisen och Försvarsmakten den
huvudsakliga tillsynen av säkerhetsskyddet. Fördelningen myndigheterna emellan innebär att Säkerhetspolisen utövar tillsyn över
myndigheter på det civila området och Försvarsmakten över myndigheter som hör till Försvarsdepartementet samt Försvarshögskolan och Fortifikationsverket.8 Säkerhetspolisens tillsyn omfattar
också kommuner och landsting.9
Det bör i sammanhaget förtydligas att förslaget att Försvarsmakten ska vara nationell säkerhetsmyndighet10 i förhållande till
andra stater och mellanfolkliga organisationer inte påverkar
tillsynsområdena. Formellt sett påverkas dock tillsynens omfatt8
39 § säkerhetsskyddsförordningen återspeglar inte de justeringar i ansvarsområdena för
departementen som gäller sedan den 1 januari 2015 enligt ändring i förordningen
(1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet, SFS 2014:1466.
9
Med myndighet avses i säkerhetsskyddsförordningen, om inte annat sägs, också kommuner
och landsting (se 3 § säkerhetsskyddsförordningen). Av 39 § säkerhetsskyddsförordningen
kan därför utläsas att Säkerhetspolisens tillsynsansvar omfattar kommuner och landsting.
10
Se kapitel 20.
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ning av att lagen utsträcks till att gälla säkerhetsskydd till följd av
internationella säkerhetsskyddsåtaganden.
Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens tillsyn kan avse även
bl.a. kommunala bolag11 eller en leverantör till t.ex. en myndighet i
fråga om en upphandlad verksamhet som omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal.12 Vidare får Säkerhetspolisen och Försvarsmakten utföra tillsyn av sådana bolag, föreningar och stiftelser som en
säkerhetsskyddsstödjande myndigheten har i uppgift att kontrollera säkerhetsskyddet vid.13 Sammantaget innebär regleringen i
säkerhetsskyddsförordningen att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har rätt att utöva tillsyn i alla slag av verksamheter som
säkerhetsskyddslagen gäller för.14
Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens övergripande ansvar för
säkerhetsskyddet bör rimligen innefatta att ha kunskap om de för
nationen mest säkerhetskänsliga verksamheterna och skyddet av
dessa samt att följa utvecklingen på säkerhetsskyddsområdet i dess
helhet och genom bl.a. föreskrifter verka för att säkerhetsskyddet
har den omfattning som behövs. Det innebär också ett ansvar för
att förmedla information om aktuella hot till de verksamheter som
omfattas av säkerhetsskyddslagen. Vidare bör det också medföra en
ledande roll vad gäller metodutveckling inom säkerhetsskyddet,
t.ex. i fråga om hur säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsprövning
ska genomföras samt att åtminstone på en övergripande nivå lämna
råd och stöd till alla slags verksamheter som berörs av säkerhetsskyddslagen. Ansvaret medför också enligt 48 § säkerhetsskyddsförordningen en rapporteringsskyldighet i förhållande till
regeringen för det fall att det vid utövandet av tillsynen över
säkerhetsskyddet konstateras brister som trots påpekanden inte
rättas till. Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens ansvar förutsätter att erfarenheter om säkerhetsskyddet effektivt kan hämtas in
från olika slag av verksamheter.
Det kan i sammanhanget noteras att när säkerhetsskyddslagen
infördes tyngdpunkten i säkerhetsskyddet låg vid myndigheters
11

Dvs. bolag, föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 säkerhetsskyddslagen.
Dvs. enskilda som avses i 8 § säkerhetsskyddslagen.
Dvs. enskilda enligt 1 § 3 säkerhetsskyddslagen.
14
Dock med undantag för Regeringskansliet, riksdagen och dess myndigheter. Till dessa
verksamheter ska i stället Säkerhetspolisen på begäran lämna råd (47 § säkerhetsskyddsförordningen).
12
13
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verksamhet och avsåg i hög grad behovet av att skydda hemliga
uppgifter från att röjas. Säkerhetsskydd är i större utsträckning än
tidigare en angelägenhet för enskilda verksamheter inte minst på
grund av beroendet av it för grundläggande samhällsfunktioner.
Den utvecklingen ställer krav på att särskilt Säkerhetspolisens tillsyn över enskilda verksamheter kan utföras på ett effektivt sätt
vilket, som vi nu kommer in på, föranleder vissa ändringar av den
nuvarande ordningen.
Ett förtydligande i fråga om tillsynens omfattning
Tillsyn av en myndighets säkerhetsskydd bör kunna innefatta också
säkerhetsskyddet hos leverantörer som myndigheten har anlitat i
fråga om säkerhetskänslig verksamhet, dvs. verksamhet där
säkerhetsskyddet bestämts genom ett säkerhetsskyddsavtal. Det
förekommer också att säkerhetskänslig verksamhet bedrivs hos
bolag, föreningar och stiftelser som är knutna till myndigheten.
Tillsynen av en myndighet bör i förekommande fall kunna avse
även sådan verksamhet. Motsvarande gäller vid tillsyn av
kommuner och landsting. Ett förtydligande om tillsynens
omfattning bör tas in i säkerhetsskyddsförordningen.
Det bör tilläggas att tillsynen av kommuner och landsting i dag
utförs av Säkerhetspolisen. Vi föreslår dock i det följande avsnittet
att den uppgiften flyttas över till Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Det föreslagna förtydligandet i fråga om bl.a. upphandlad verksamhet bör utformas så att det gäller för samtliga
myndigheter som utför tillsyn.
Kravet på samråd behöver lättas upp
För annan tillsyn än den som avser myndigheter, kommuner och
landsting ska tillsynen utföras i samråd med de myndigheter som
ska kontrollera säkerhetsskyddet vid sådana verksamheter (42 §
säkerhetsskyddsförordningen). Det har framförts att samrådsskyldigheten i vissa fall kan försena och försvåra tillsynen. Som
framgått är det också av principiell betydelse att Säkerhetspolisens
och Försvarsmaktens tillsyn på ett ändamålsenligt sätt kan avse
såväl säkerhetskänslig verksamhet vid myndigheter och annan
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allmän verksamhet som hos bolag och andra verksamhetsformer i
enskild regi.
Samrådsskyldigheten vid tillsyn, som den är utformad i dag, kan
konkret innebära att, om t.ex. Säkerhetspolisen vill utföra tillsyn av
ett bolag vars verksamhet avser elektronisk kommunikation, så
måste sådan tillsyn utföras i samråd med Post- och telestyrelsen.
Samrådsskyldigheten är i regel inget problem utan tillsynen utförs
av de båda myndigheterna tillsammans och den samlade kompentensen kan på så sätt användas på ett ändamålsenligt sätt. Det kan
dock finnas situationer där behovet av tillsyn är av sådan karaktär
att Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten bör kunna agera utan att
först samråda med den säkerhetsskyddsstödjande myndigheten.
Det kan gälla såväl i en rådgivningssituation som när behov finns av
att relativt omgående kunna utföra en kontroll av t.ex. ett bolag
som bedriver en verksamhet som är av stor betydelse för Sveriges
säkerhet. En annan situation är när tillsynen avser områden där det
är olämpligt att den säkerhetsskyddsstödjande myndigheten utför
tillsynen. En säkerhetsskyddsstödjande myndighet har också för
enskilda verksamheter inom sitt ansvarsområde i uppgift att besluta
om placering av anställningar i säkerhetsklass och, enligt vårt förslag i kapitel 19, att teckna säkerhetsskyddsavtal för sådana verksamheter. I de avseendena bör Säkerhetspolisen kunna utöva tillsyn
utan krav på samråd. Av de skäl som anförts bör samråd med annan
som ska utföra tillsyn av bolag, föreningar, stiftelser och enskilda
näringsidkare inte vara ett absolut krav. Det kan i förordningsbestämmelsen uttryckas på så sätt att tillsynen, om inte särskilda
skäl talar emot det, ska utföras i samråd.
Leverantörer vars verksamhet är av stor betydelse för Sveriges säkerhet
En situation där samrådsskyldigheten kan vålla betydligt större
problem är om tillsynen avser ett bolag som omfattats av säkerhetsskyddsavtal och som är leverantör till ett flertal myndigheter inom
olika samhällssektorer. Samrådsskyldigheten som den är utformad
i dag innebär då att Säkerhetspolisen behöver samråda med samtliga
myndigheter som har ett säkerhetsskyddsavtal med det aktuella
bolaget innan tillsyn kan utföras. Det kan i vissa fall röra sig om ett
avsevärt antal myndigheter. En leverantörs uppdrag till de olika
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myndigheterna kan sammantaget innebära en betydande insyn i
och möjlighet att påverka säkerhetskänslig verksamhet av olika slag
och inom skilda samhällssektorer. Så kan t.ex. vara fallet i fråga om
vissa leverantörer av it- och kommunikationslösningar. Säkerhetspolisen har påtalat att samrådsskyldigheten i praktiken hindrar en
effektiv tillsyn av leverantörer som kan vara särskilt angelägna att
utföra tillsyn över. En mer ändamålsenlig ordning är att Säkerhetspolisen får till uppgift att utföra tillsyn av sådana leverantörer.
Något krav på samråd med myndigheter som har anlitat leverantören bör inte föreskrivas för de fallen.
Rådgivning till bl.a. Regeringskansliet
Säkerhetspolisen ska på begäran lämna råd om säkerhetsskydd till
Regeringskansliet, riksdagen och dess myndigheter samt till
Justitiekanslern (47 § säkerhetsskyddsförordningen). Det förekommer också att Försvarsmakten på begäran lämnar sådana råd
till Regeringskansliet, framför allt till Försvarsdepartementet men
också avseende kryptografiska funktioner. Ett genomförande av
vårt förslag att Försvarsmakten ska ha rollen som nationell
säkerhetsmyndighet kan antas medföra att råd från Försvarsmakten
efterfrågas också i t.ex. frågor som rör säkerhetsintyg. Mot den
bakgrunden bör också Försvarsmakten nämnas i den aktuella
förordningsbestämmelsen (se avsnitt 20.3). Samtidigt bör bestämmelsen kompletteras på så sätt att det framgår att sådan rådgivning
samordnas av Säkerhetspolisen.
21.2.4

De säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna

Nuvarande ordning
De myndigheter vi valt att benämna säkerhetsskyddsstödjande
myndigheter har uppgifter som innebär att de för vissa enskilda
verksamheters räkning ska besluta om placering av anställningar
och annat deltagande i säkerhetsklass och ansvara för ansökan till
Säkerhetspolisen om registerkontroll till följd av sådana beslut. I
vissa fall har de även det slutliga avgörandet i fråga om säkerhets-
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prövningen.15 Till dessa uppgifter kommer att myndigheterna enligt
den gällande säkerhetsskyddsförordningen har till uppgift att
kontrollera säkerhetsskyddet hos bolag, föreningar och stiftelser
som avses i 1 § 2 säkerhetsskyddslagen samt hos enskilda som avses
i 1 § 3 säkerhetsskyddslagen (40 § säkerhetsskyddsförordningen).
De myndigheter det är fråga om har ofta även till följd av annan
reglering tillsynsuppgifter inom det angivna ansvarsområdet.16
Rådgivning och tillsyn
De säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna bör utföra tillsyn i
samma omfattning som enligt gällande ordning. På samma sätt som
för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten påverkas tillsynens omfattning formellt sett av att lagen utsträcks till att gälla säkerhetsskydd till följd av internationella säkerhetsskyddsåtaganden. Därutöver ser vi behov av att de säkerhetsskyddsstödjande myndigheternas roll i fråga om rådgivning uttryckligen framgår av författningstext. I avsnitt 14.1 har vi tagit upp att de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna bör kunna vägleda enskilda verksamheter
i fråga om säkerhetsskyddslagens tillämplighet. Sådan vägledning
kan innebära framtagande av manualer eller liknande som kan vara
ett stöd för att kunna identifiera vad som inom det aktuella området (elförsörjning, elektronisk kommunikation etc.), utgör
säkerhetskänslig verksamhet. Det kan också innebära att i samråd
med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ta fram underlag i fråga
om vilka hot som säkerhetsskyddet inom det berörda området
behöver vara dimensionerat för. Råd av det slag som här i fråga är
viktigt för att säkerställa ett för nationen tillräckligt säkerhetsskydd.17 Vad som nu sagts gäller också kommunal och landstingskommunal verksamhet. Rådgivning av sådant slag bör också kunna
bidra till att sådana för enskilda ingripande åtgärder som säkerhetsprövning med registerkontroll inte används när det inte är
15

Se vidare avsnitt 18.11. Enligt vårt förslag i kapitel 19 ska de även teckna säkerhetsskyddsavtal för enskilda verksamheters räkning.
16
Se vidare redovisningen av närliggande reglering i kapitel 5 och redovisningen av myndigheterna i avsnitt 7.2.
17
En sådan ordning är i linje med förarbetsuttalanden till nuvarande säkerhetsskyddslag där
det framhålls att den beredskapsansvariga myndigheten bör i förekommande fall kunna
erinra ett företag om att det omfattas av säkerhetsskyddslagen (Prop. 1995/96:129
Säkerhetsskydd, s. 37).
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motiverat och att säkerhetsskyddet utformas på ett kostnadseffektivt sätt.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör få uppgifter i fråga
om säkerhetsskyddet hos bl.a. kommuner
En fråga som inte tas upp i våra direktiv utan som har aktualiseras
på annat sätt är om det finns anledning att göra förändringar i fråga
om de utsedda säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna och deras
respektive ansvarsområden. I det sammanhanget har också frågan
om vilken myndighet som ska ansvara för rådgivning och tillsyn
över kommunal verksamhet aktualiserats.
I en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten om skydd av kärntekniska anläggningar och transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot18 föreslås att Strålsäkerhetsmyndigheten ska tilldelas
bl.a. tillsynsansvar avseende kärntekniska anläggningar som enligt
säkerhetsskyddsförordningen ska utövas av Affärsverket svenska
kraftnät respektive länsstyrelsen.19 Vidare har Energimyndigheten i
kontakter med utredningen framfört att det finns behov av att
myndigheten i fråga om säkerhetsskydd tilldelas föreskriftsrätt och
tillsynsansvar avseende olje-, drivmedels-, naturgas- samt fjärrvärme- och fjärrkylaförsörjningen.
En grundläggande fråga är om det är ändamålsenligt att utöka
antalet säkerhetsskyddsstödjande myndigheter. Frågan handlar inte
enbart om Strålsäkerhetsmyndigheten och Energimyndigheten.
Det finns anledning att anta att det kan finnas fler myndigheter
som, på samma sätt som Affärsverket svenska kraftnät, Post- och
telestyrelsen och Transportstyrelsen skulle kunna komma i fråga
för motsvarande föreskriftsrätt och tillsynsansvar. Finansinspektionen är t.ex. en tänkbar myndighet i det här sammanhanget.
Att fördela uppgiften mellan fler myndigheter är dock inte
oproblematiskt. Förslaget att Strålsäkerhetsmyndigheten, i syfte att
18
Översyn av tillståndshavarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska
anläggningar och transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot, Strålsäkerhetsskyddsmyndigheten: 2012-01-18, SSM 2010-2632. Rapporten föregicks av att ett uppdrag
från Regeringen åt Strålsäkerhetsmyndigheten att i samråd med Rikspolisstyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomföra en
översyn av tillståndshavarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska anläggningar
och transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot, (M2010/3091/Mk).
19
Rapporten s. 69.
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skapa en sammanhållen tillsynsfunktion för strålskyddet, skulle
överta ansvaret för kärnkraftanläggningar från Affärsverket svenska
kraftnät skulle samtidigt medföra att tillsynsfunktionen i fråga om
elförsörjningen inte längre hålls samman. En ordning där tillsynen
över säkerhetsskyddet sprids på fler myndigheter än i dag ser vi
inte heller som ändamålsenlig. Samtidigt är det viktigt att
säkerhetskänsliga verksamheter inom andra områden än elförsörjning, elektronisk kommunikation och flygtransportverksamhet har
en aktiv säkerhetsskyddsstödjande myndighet.
Som regleringen är utformad i dag fördelas ansvaret för enskilda
verksamheter inom områden som inte Affärsverket svenska kraftnät, Post- och telestyrelsen eller Transportstyrelsen ansvarar för på
de olika länsstyrelserna utifrån geografiskt ansvar. Det tycks ha
inneburit att länsstyrelserna i en mycket begränsad utsträckning
har en roll i fråga om säkerhetsskyddet hos enskilda. Möjligen
skulle en ordning där uppgiften koncentreras till en eller några av
länsstyrelserna kunna medföra bättre förutsättningar för att ta
hand om uppgiften. En sådan lösning förekommer bl.a. i fråga om
tillsyn på andra områden.20 Vi bedömer dock att det inte är tillräckligt. Det gäller inte minst mot bakgrund av att utvecklingen går
mot att säkerhetsskydd i större utsträckning än tidigare är en angelägenhet för enskilda verksamheter. Det medför att de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna som framgått ovan behöver ha en
aktiv roll i fråga om att vägleda och stödja enskilda verksamheter.
En i sammanhanget relevant fråga är också vilken myndighet
som är bäst lämpad för att stödja kommuner och landsting i fråga
om säkerhetsskydd. I dag har Säkerhetspolisen det ansvaret. Det
har framförts att det är angeläget att säkerhetsskyddet i den kommunala verksamheten får en omfattning som svarar mot de
nationella behoven av säkerhetsskydd, dvs. att kraven på säkerhetsskydd inriktas på sådan verksamhet hos kommuner och landsting
som från ett nationellt perspektiv är särskild skyddsvärd.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett övergripande ansvar för bl.a. skyddet av den för samhället kritiska infrastrukturen från ett samhällsskydds- och beredskapsperspektiv. Det
innefattar bl.a. uppgiften att utifrån EU-direktivet om skydd för
20

Se 6 § förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.
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kritisk infrastruktur21 utarbeta strategier med fokus på skydd av
samhällsviktiga verksamheter och viktiga samhällsfunktioner.
Myndigheten har också ett ansvar för att samordna arbetet med
samhällets informationssäkerhet (se vidare avsnitt 7.3.1). Myndighetens uppdrag medför upparbetade kontaktytor och strukturer
gentemot kommuner och landsting. Detsamma gäller gentemot
enskilda som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Myndighetens
uppdrag är i stor utsträckning inriktat på att vägleda och stödja
verksamheter av olika slag, både allmänna och enskilda, i fråga om
beredskap och samhällsskydd. Mot den bakgrunden ser vi goda
förutsättningar för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
att axla den rollen. I fråga om kommuner och landsting bör, i
enlighet med gällande ordning i fråga om beslut om placering i
säkerhetsklass, rollen som säkerhetsstödjande myndighet avgränsas
till rådgivning och tillsyn.
Transportstyrelsens ansvarsområde bör samtidigt utvidgas från
civil flygtransportverksamhet till att avse även verksamhet som i
övrigt är av betydelse för luftfartsskydd eller för hamnskydd och
sjöfartsskydd. En sådan ordning sammanfaller med Transportstyrelsens föreslagna ansvarsområde i fråga om beslut om placering i
säkerhetsklass (se avsnitt 18.10) och även i fråga om Transportstyrelsen tillsynsansvar i andra avseenden vad gäller hamnskydd
och sjöfartsskydd.

21.3

Föreskrifter om säkerhetsskydd

Rätten att meddela föreskrifter bör i huvudsak vara densamma som
i nuvarande säkerhetsskyddslagstiftning. Det innebär att föreskriftsrätten fördelas främst mellan Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. I fråga om föreskriftsrätten behöver nuvarande förordningsbestämmelser kompletteras i vissa avseenden. Det gäller
Försvarsmaktens uppgifter i internationellt säkerhetsskyddssamarbete (dvs. uppgifter som följer av rollen som nationell säkerhetsmyndighet, se avsnitt 20.3 och 20.4). Vi har tidigare i avsnitt 16.2.2
föreslagit att den föreskriftsrätt Försvarsmakten har när det gäller
21
Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av och
klassificering som europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka
skyddet av denna (EPCIP).
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signalskyddstjänsten enligt 33 § förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten moderniseras och flyttas till en ny
säkerhetsskyddsförordning. Föreskriftsrätten ska utformas så att
den i stället gäller för kryptografiska funktioner som är avsedda för
skydd av säkerhetskänslig verksamhet.
Även Försvarets materielverk bör ha viss föreskriftsrätt i rollen
som nationell industrisäkerhetsmyndighet vilket innefattar de närmare bestämmelser som behövs i fråga om säkerhetsintyg för leverantörer (se avsnitt 20.4).
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten bör ha en skyldighet att
samråda med varandra innan föreskrifter meddelas. Sådan samrådsskyldighet bör också i relevanta avseenden gälla för Försvarets
materielverk.
Det kvarstående utrymmet för de säkerhetsskyddsstödjande
myndigheterna att meddela föreskrifter är begränsat. Föreskriftsrätten bör avse sådana kompletteringar av Säkerhetspolisens och
Försvarsmaktens föreskrifter som i relation till den aktuella
sektorn behövs för att ytterligare konkretisera kraven på säkerhetsskydd, t.ex. närmare förutsättningar inom ansvarsområdet för att
placera anställningar i säkerhetsklass. Liksom i dag bör samråd med
bl.a. Säkerhetspolisen vara en förutsättning för meddelande av
sådana föreskrifter.

21.4

Rapporteringskrav

21.4.1

Allmänt om rapporteringskrav

För att tillsynsmyndigheterna ska kunna utöva sin tillsyn på ett
effektivt sätt och för att utfärdade tillämpningsföreskrifter ska bli
så ändamålsenliga som möjligt är det av stor vikt att de får kännedom om händelser och företeelser som är av betydelse för
säkerhetsskyddet. Nuvarande säkerhetsskyddsförordning innehåller enbart en bestämmelse om en rapporteringsskyldighet till
Säkerhetspolisen när en hemlig uppgift kan ha blivit röjd och där
röjandet inte enbart medfört ett ringa men. En sådan begränsad
rapporteringsskyldighet är inte tillräcklig.
Förslaget till det tidigare redovisade NIS-direktivet innehåller i
sin nuvarande utformning bestämmelser om skyldigheter för bl.a.
operatörer av kritisk infrastruktur att under vissa förutsättningar
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underrätta de behöriga myndigheterna i respektive medlemsstat om
sådana incidenter som på ett allvarligt sätt kan påverka kontinuiteten för kritiska tjänster och tillhandahållandet av varor. En sådan
rapporteringsskyldighet kan sannolikt antas gälla även annat än vad
som omfattas av säkerhetsskyddslagen och därför behöva finnas i
annan reglering. Vidare kan de förslag till rapportering som vi föreslår i det följande behöva kompletteras eller förändras beroende på
direktivets slutliga utformning och dess genomförande i svensk
rätt.
I avsnitt 14.2 har vi föreslagit en bestämmelse i säkerhetsskyddslagen som bl.a. anger en grundläggande skyldighet för den
som ansvarar för en säkerhetskänslig verksamhet att utreda behovet
av säkerhetsskydd, vidta säkerhetsskyddsåtgärder och kontrollera
det egna säkerhetsskyddet. Bestämmelsen anger även en skyldighet
att i den omfattning som anges i den till lagen hörande förordningen lämna uppgifter om säkerhetsskyddet. De bestämmelser
som vi i de följande avsnitten 21.4.2-21.4.4 föreslår om rapporteringsskyldighet, och som inte enbart berör myndigheter, bör därför
kunna meddelas i förordning.
21.4.2

Röjande av en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift

I 10 § säkerhetsskyddsförordningen finns som nämnts tidigare en
bestämmelse som innebär att, om en hemlig uppgift kan ha röjts,
det skyndsamt ska anmälas till Säkerhetspolisen, om röjandet kan
antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa.
Bestämmelsen bör kvarstå i en ny förordning men anpassas till ny
terminologi och i stället ange att, om en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift i lägst informationssäkerhetsklassen konfidentiell kan ha röjts, så ska detta skyndsamt anmälas till Säkerhetspolisen. Någon ändring i sak är inte avsedd. Bestämmelsen bör
dock kompletteras med ett tillägg som tar sikte på säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande genom att ett röjande av sådana uppgifter
även ska rapporteras till Försvarsmakten. Skälet är att Försvarsmakten ska ges förutsättningar att fullfölja sina skyldigheter som
nationell säkerhetsmyndighet och kunna rapportera röjandet till
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den upprättande myndigheten i en annan stat eller mellanfolklig
organisation (se avsnitt 20.3).
21.4.3

Allvarlig säkerhetshotande verksamhet

Att en säkerhetsskyddsklassificerade uppgift har röjts är ett slag av
säkerhetshotande verksamhet. Inte sällan handlar det i dag om
incidenter av annat slag. Som vi har beskrivit tidigare riktas
allvarliga it-angrepp av olika slag allt oftare mot säkerhetskänslig
verksamhet. Det förekommer också allvarliga angrepp riktade mot
det fysiska skyddet av områden, byggnader eller andra anläggningar
eller objekt som avser säkerhetskänslig verksamhet. Kännedom om
säkerhetshotande verksamhet är en väsentlig förutsättning för att
kunna ta fram en korrekt och aktuell hotbeskrivning och även i
övrigt ge råd och stöd till enskilda verksamheter samt utföra tillsyn
på ett ändamålsenligt sätt. Det är därför angeläget att de
myndigheter som utför tillsyn får information om säkerhetshotande verksamhet inom sitt tillsynsområde. Av skäl som vi
redovisat tidigare är det lika angeläget att den samlade informationen om säkerhetshotande verksamhet mot Sverige finns hos
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. En rapporteringsskyldighet
bör därför utformas så att myndigheter och andra som förordningen gäller för och som får kännedom om säkerhetshotande
verksamhet eller misstänker sådan verksamhet ska rapportera förhållandet till berörd tillsynsmyndighet, dvs. Säkerhetspolisen,
Försvarsmakten eller den säkerhetsskyddsstödjande myndigheten.
Om sådan information lämnas till en säkerhetsskyddsstödjande
myndighet ska myndigheten skyndsamt informera Säkerhetspolisen eller, om det är fråga verksamhet inom Försvarsmaktens
tillsynsområde, Försvarsmakten.
För att en sådan rapporteringsskyldighet som här är i fråga ska
vara ändamålsenlig och inte mer betungande än nödvändigt
behöver den innehålla en kvalificeringsregel. Skyldigheten bör
begränsas till säkerhetshotande verksamhet av allvarlig karaktär.
Exempel på säkerhetshotande verksamhet som är av allvarlig
karaktär är sådan där angreppen är av kvalificerad art eller tyder på
en systematisk och målinriktad strategi från en aktör. Vidare torde
angrepp som samtidigt riktas mot flera verksamheter inom en
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samhällssektor ofta anses vara allvarliga. Nya och tidigare okända
angreppssätt och metoder medför att allvarlighetskriteriet kan vara
uppfyllt. Säkerhetshotande verksamhet av mindre betydelse som
t.ex. överträdelser mot tillträdesförbud eller smärre it-incidenter
ger i regel inte tillsynsmyndigheterna sådan information som kan
motivera en rapporteringsskyldighet.
Bestämmelsen bör också innehålla ett skyndsamhetskrav för att
säkerställa att tillsynsmyndigheten ska kunna ge stöd i fråga om
säkerhetsskyddsåtgärder i ett tidigt skede i syfte att minska effekter
och spridning av den säkerhetshotande verksamheten.
21.4.4

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

I 16 § säkerhetsskyddsförordningen finns en bestämmelse som tar
sikte på förhållandet att viss verksamhet kan överlåtas från en
myndighet till en enskild. Bestämmelsen anger att när en myndighet ska överlåta verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet
eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism till en enskild, så
ska myndigheten upplysa den enskilde om att säkerhetsskyddslagen gäller för verksamheten.
I kapitel 9 har vi beskrivit att säkerhetskänslig verksamhet i allt
större utsträckning bedrivs av enskilda. Särskilt utvecklingen på itområdet och avregleringar av el- och telekommunikationsmarknaderna har påskyndat denna utveckling. Bestämmelsen har därför
fortsatt giltighet i en ny säkerhetsskyddslagstiftning, men bör
enligt vår uppfattning utvecklas i tre avseenden.
För det första bör upplysningen kompletteras med en hänvisning till de skyldigheter som anges i 2 kap. 2 och 4 §§ i förslaget till
säkerhetsskyddslag, vilka är centrala för tillämpningen av
säkerhetsskyddslagstiftningen. Skyldigheterna redovisas närmare i
avsnitt 14.2. För den som övertar verksamheten blir det då tydligt
vad som förväntas avseende säkerhetsskydd.
För det andra är det möjligt att även enskilda som bedriver
säkerhetskänslig verksamhet kan komma att överlåta sådan
verksamhet till andra enskilda. Bestämmelsen bör därför inte vara
begränsad till att avse enbart myndigheter utan gälla generellt för
de som lagen gäller för.
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För det tredje bör bestämmelsen kompletteras med en skyldighet för den som planerar en sådan överlåtelse att anmäla det till den
myndighet som ska utföra tillsyn. Skälet till en sådan komplettering är att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, och i förekommande fall de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna, tidigt ska
få information om överlåtelsen i syfte att kunna ge råd och stöd för
att säkerhetsskyddet för den säkerhetskänsliga verksamheten inte
ska försämras i och med överlåtelsen.
21.4.5

Brister i säkerhetsskyddet som konstateras vid tillsyn

I 48 § säkerhetsskyddsförordningen finns en bestämmelse som
anger att, om det vid utövandet av tillsynen över säkerhetsskyddet
konstateras brister som trots påpekanden inte rättas till, så ska
tillsynsmyndigheten anmäla förhållandet till regeringen. Detta gäller dock inte brister hos sådana enskilda där villkoren för säkerhetsskyddet angetts i ett säkerhetsskyddsavtal.
Vi har redovisat att vi anser att tillsynen inte ska kompletteras
med sanktioner. Ordningen där regeringen av Säkerhetspolisen och
Försvarsmakten ska upplysas om brister i säkerhetsskyddet som
inte rättas till efter påpekande fyller därmed alltjämt en funktion.
Dels innebär den ett visst incitament för den kontrollerade att rätta
sig efter en myndighets påpekanden, dels att regeringen får ett
underlag som kan ge anledning till regeringsbeslut eller normgivning. Bestämmelsen bör därför finnas kvar, men även i detta fall
bör bestämmelsen kompletteras med ett kvalificeringskrav att
rapporteringsskyldigheten enbart ska avse allvarliga brister. Skälet
är att enbart de verkligt betydelsefulla bristerna i säkerhetsskyddet
kan anses vara relevanta för regeringen att få information om.
Som vi beskrivit ovan kommer även de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna på samma sätt som i dag att utföra tillsyn.
Om en sådan myndighet i sin tillsynsverksamhet konstaterar att
det föreligger allvarliga brister, bör den säkerhetsskyddsstödjande
myndigheten informera Säkerhetspolisen. Skälet till det är att
Säkerhetspolisen kan behöva sådan information för att t.ex. följa
upp bristerna vid den aktuella verksamheten eller för att vidta andra
åtgärder.

499

890

Tillsyn, föreskrifter och rapportering

SOU 2015:25

Om bristerna gäller verksamhet som omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande, ska myndigheten också informera Försvarsmakten. Skälet till detta är detsamma som redovisats
ovan under rapportering av röjd uppgift, nämligen med avseende på
Försvarsmaktens skyldigheter som nationell säkerhetsmyndighet.
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22.1

Tystnadsplikt vid deltagande i säkerhetskänslig
verksamhet

Förslag: Den som på grund av anställning eller på annat sätt
deltar eller har deltagit i en säkerhetskänslig verksamhet får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid fått veta
om förhållanden av betydelse för Sveriges säkerhet eller förhållanden som omfattas av ett för Sverige förpliktande åtagande
om säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter).
En förutsättning för tystnadsplikten ska vara placering i
säkerhetsklass.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.

Behovet av en kompletterande bestämmelse om tystnadsplikt
Vi har tidigare behandlat den otydlighet som finns i nuvarande
säkerhetsskyddslag i fråga om krav på säkerhetsskydd när uppgifter
som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av
internationella säkerhetsskyddsåtaganden hanteras i enskild verksamhet (se förslag om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i
avsnitt 12.2). Vid behandling av den frågan har vi uppmärksammat
att en motsvarande otydlighet finns i fråga om sekretess för sådana
uppgifter (dvs. när uppgifterna förekommer i en enskild verksamhet). Frågan har ett sådant samband med säkerhetsskydd att det
finns anledning att i detta sammanhang behandla den.
Sekretess innebär ett förbud mot att röja en uppgift som omfattas av sekretess, vare sig det sker muntligen eller genom att
lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter.
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Sekretess innebär också ett förbud mot att utnyttja sekretessbelagda uppgifter utanför den verksamhet i vilken sekretess gäller
för uppgiften. Den personkrets som är bunden av tystnadsplikt och
sekretess är i första hand de som är anställda vid organ som ska
tillämpa offentlighets- och sekretesslagen (se 2 kap. 1 § OSL).
Fysiska personer som agerar som uppdragstagare åt sådana organ
anses vara knutna till verksamheten på ett sådant sätt att de också
är bundna av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om tystnadsplikt och sekretess (RÅ 1996 ref 25). En myndighet kan också
ingå avtal eller annan överenskommelse om tystnadsplikt för
uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen. Ett sådant förfarande kan tillämpas när en myndighet inom ramen för säkerhetsskyddad upphandling anlitar
externa leverantörer.
En brist i fråga om sekretess kan dock föreligga i vissa enskilda
verksamheter som, utan att det är fråga om en upphandlingssituation, har kännedom om förhållanden av betydelse för Sveriges
säkerhet eller förhållanden som omfattas av internationella
säkerhetsskyddsåtaganden. Det handlar om när säkerhetskänslig
verksamhet bedrivs i enskild regi. Problemet har således en
begränsad räckvidd. Det bör kunna lösas genom en till offentlighets- och sekretesslagen kompletterande bestämmelse om tystnadsplikt.
En till offentlighets- och sekretesslagen kompletterande bestämmelse
om tystnadsplikt
Bestämmelser om tystnadsplikt av det slag som det här är fråga om
finns i flera andra lagar. En till offentlighets- och sekretesslagen
kompletterande bestämmelse om tystnadsplikt finns t.ex. i 16 §
elberedskapslagen (1997:288). Den lagen innehåller bestämmelser
om elberedskapsåtgärder avseende elproducenter, elhandelsföretag
och nätföretag som ska syfta till att förebygga, motstå och hantera
sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Bestämmelsen om tystnadsplikt innebär ett
förbud för den som på grund av bestämmelser i elberedskapslagen
eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen har fått
kännedom om bl.a. förhållanden som är av betydelse för totalförsvaret eller för rikets säkerhet i övrigt att obehörigen röja eller ut502
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nyttja uppgifterna. En liknande bestämmelse finns i 29 § skyddslagen (2010:305). Där föreskrivs ett förbud för skyddsvakter att
bl.a. obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon, på grund av
ett uppdrag enligt skyddslagen, fått veta om förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet. En annan
bestämmelse om tystnadsplikt som tar sikte på bl.a. förhållanden av
betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt finns i
7 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Också i 11 kap. 65 § plan- och bygglagen (2010:900) finns en liknande bestämmelse som bl.a. avser förhållanden av betydelse för
Sveriges försvar.
En tystnadsplikt är straffsanktionerad som brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. Eventuella negativa konsekvenser av att införa en straffsanktionerad tystnadsplikt måste
därför ställas mot de intressen som förbudet avser att skydda. Krav
måste också ställas på precision och förutsebarhet avseende det
straffbara området.
Hänsynen till skyddet av för nationen viktiga säkerhetsintressen
väger tungt. Dessutom är tillämpningsområdet för en bestämmelse
av det slag som här är i fråga begränsat. Tystnadsplikten är inte
avsedd att träffa annat än uppgifter som avser det för nationen mest
skyddsvärda. Uppgifter av det slaget bör ha samma skydd oavsett
om uppgiften finns i en verksamhet som omfattas av offentlighetsoch sekretesslagen eller i en verksamhet som inte omfattas av den
lagen. I fråga om bl.a. anställda vid myndigheter gäller redan enligt
offentlighets- och sekretesslagen ett straffsanktionerat förbud att
obehörigen röja eller utnyttja motsvarande uppgifter. Den redovisade exemplifiering av tystnadspliktsbestämmelser visar att enskilda
verksamheter inom bl.a. elsektorn redan i dag genom annan reglering omfattas av en tystnadsplikt som tar sikte på liknande
uppgifter. Tystnadsplikt bör därför gälla för den som deltar eller
har deltagit i sådan verksamhet som här är i fråga. Tystnadsplikten
bör avse alla slag av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, dvs.
omfatta såväl uppgifter som har betydelse för Sveriges säkerhet
som uppgifter som omfattas av internationella säkerhetsskyddsåtaganden.
För att bättre tillgodose straffrättsliga krav på precision och
förutsebarhet är det lämpligt att tystnadsplikten begränsas till
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sådana anställningar eller andra former av deltaganden i säkerhetskänslig verksamhet där kraven för placering i säkerhetsklass är
uppfyllda. På förordningsnivå bör bestämmelser införas som anger
en skyldighet för den som ansvarar för säkerhetsprövningen att
upplysa den som prövningen avser om tystnadspliktens omfattning
och innebörd. En rutinåtgärd i samband med säkerhetsprövning
bör också vara att låta den berörde bekräfta att han eller hon har
fått information om tystnadspliktens omfattning och innebörd.

22.2

Säkerhetsskyddet i riksdagen och
Regeringskansliet

Förslag: Säkerhetsskyddslagens bestämmelser om informationssäkerhetsklass, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg ska gälla
också för riksdagen och dess myndigheter och för Regeringskansliet.
Säkerhetsskyddslagen gäller endast i viss angiven utsträckning för
riksdagen och dess myndigheter1 och för Regeringskansliet. Det
handlar bl.a. om bestämmelserna om placering i säkerhetsklass och
om registerkontroll. Säkerhetsskyddsförordningen gäller inte för
riksdagen. Den gäller i begränsad utsträckning för Regeringskansliet.2
Vad gäller riksdagen finns det bestämmelser om säkerhetsskydd
även i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess
myndigheter. Den lagen, som kompletteras med föreskrifter, har
säkerhetsskyddslagen som förebild. För Regeringskansliet gäller på
motsvarande sätt även föreskrifter om säkerhetsskyddet i Regeringskansliet (RKF 1998:16). Vid en översiktlig genomgång av de
särskilda regleringarna om säkerhetsskyddet för riksdagen och för
Regeringskansliet kan konstateras att det där i stor utsträckning
finns reglering som svarar mot den som finns i säkerhetsskyddslagen och att de särskilda regleringarna stämmer överens med de
grundprinciper som säkerhetsskyddslagen ger uttryck för. Det
1

I den fortsatta framställningen nämns endast riksdagen.
Beträffande riksdagen och dess myndigheter, se 2 § säkerhetsskyddslagen och beträffande
Regeringskansliet se 32 § säkerhetsskyddslagen och 2 § säkerhetsskyddsförordningen.
2
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innebär dock inte att det i alla avseenden finns en konformitet i
fråga om kraven på säkerhetsskydd. Några närmare skäl till den
gällande ordningen – där säkerhetsskyddslagen endast delvis gäller
för riksdagen och Regeringskansliet – redovisas inte i förarbetena
till säkerhetsskyddslagen.3
Säkerhetsskyddslagens begränsade tillämplighet i fråga riksdagen och Regeringskansliet nämns i våra direktiv endast under
redovisningen av gällande ordning. Det hindrar dock inte att vi
berör frågan. Vi har haft en inledande dialog med Riksdagsförvaltningen och Regeringskansliet. Vad som därvid förts fram har inte
föranlett oss gå närmare in på denna fråga. Vår utgångspunkt har
därför varit att, utan någon ändring i sak, föra över gällande
bestämmelser om säkerhetsskyddslagens tillämplighet i fråga om
riksdagen och Regeringskansliet till förslaget om en ny säkerhetsskyddslag. I vissa avseenden ser vi det dock ändå som nödvändigt
att föreslå annat än redaktionella ändringar.
En genomgripande förändring i förslaget till ny säkerhetsskyddslag är att bl.a. uppgifter av betydelse för Sveriges säkerhet
ska delas in i en av fyra informationssäkerhetsklasser (kvalificerat
hemlig, hemlig, konfidentiell och begränsad) och att nivån på
säkerhetsskyddet ska anpassas till den gjorda klassificeringen. I
fråga om säkerhetsprövning av anställda och andra som deltar i
säkerhetskänslig verksamhet medför förslaget om krav på
klassificering av uppgifter att de nuvarande grunderna för placering
i säkerhetsklass behöver ändras. Det handlar dels om en anpassning
till den fyrgradiga skalan, dels om att nivån på de uppgifter som
den berörde får del av i högre grad än i dag ska styra valet av
säkerhetsklass (se avsnitt 18.5). För att riksdagen och Regeringskansliet ska kunna tillämpa säkerhetsskyddslagens bestämmelser
om placering i säkerhetsklass är det därför enligt vår bedömning
nödvändigt att också den föreslagna bestämmelsen om informationssäkerhetsklasser gäller för dessa verksamheter.

3
Redan enligt den ordning som gällde när förslaget om en säkerhetsskyddslag lades fram
fanns särskilda föreskrifter om säkerhetsskydd för riksdagen och för Regeringskansliet, och
det förutsattes att den ordningen skulle gälla även efter säkerhetsskyddslagens införande
(Prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd, s. 73 och 89). Det ingick inte heller i Säkerhetsskyddsutredningens uppdrag att ta ställning till säkerhetsskyddet hos regering och riksdag (Dir.
1993:123 s. 3).
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I avsnitt 20.4.2 har vi behandlat frågan om möjlighet till
säkerhetsintyg för internationella behov. Den möjligheten till intyg
bör finnas även för anställda och andra som deltar i verksamhet vid
riksdagen och i Regeringskansliet. Bestämmelserna i fråga om
riksdagen och Regeringskansliet bör därför även hänvisa till
säkerhetsskyddslagens bestämmelser om säkerhetsintyg.
Slutligen har vi i fråga om Regeringskansliet uppmärksammat
ett behov av en smärre justering. Enligt 32 § säkerhetsskyddslagen
får undantagen från lagens tillämpning i fråga om Regeringskansliet
avse andra bestämmelser i lagen än sådana som gäller registerkontroll. I fråga om riksdagen avser dock undantagen andra
bestämmelser än sådana som gäller säkerhetsprövning. Undantaget
för riksdagen fick den omfattningen i enlighet med Lagrådets förslag.4 I det till Lagrådet remitterade förslaget avsåg undantaget för
riksdagen, på samma sätt som undantaget för Regeringskansliet,
endast registerkontroll. Det är rimligt att anta att regeringens möjlighet att föreskriva undantag från lagens tillämpning för Regeringskansliet borde ha fått en motsvarande omfattning, dvs. exkludera samtliga bestämmelser om säkerhetsprövning och inte enbart
de som handlar om registerkontroll. Den slutsatsen är också i linje
med 2 § säkerhetsskyddsförordningen som anger i vilka avseenden
säkerhetsskyddslagen gäller för Regeringskansliet. Vi föreslår därför att regeringens rätt att föreskriva om undantag för Regeringskansliet i det avseendet ändras från registerkontroll till säkerhetsprövning.
Det bör tilläggas att det med anledning av de genomgripande
förändringar av regleringen som vi föreslår finns behov av att överväga om motsvarande ändringar ska göras i regleringarna för riksdagen och Regeringskansliet.

4

Se Lagrådets yttrande, bilaga 5 till Prop. 1995/96:21 Säkerhetsskydd, s. 129.
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Frågor som det kan finnas anledning att
behandla i annat sammanhang

Sveriges säkerhet och liknande benämningar
I avsnitt 11.2 har vi föreslagit att benämningen rikets säkerhet i
säkerhetsskyddslagen ska ersättas med Sveriges säkerhet. Det är
som vi framhåller en språklig ändring i linje med de ändringar som
gjorts i 19 kap. brottsbalken till följd av propositionen 2013/14:51
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet.
Vi har noterat att uttrycket rikets säkerhet används i flera andra
författningar, bl.a. i andra delar av brottsbalken5 och i offentlighetsoch sekretesslagen (15 kap. 2 §). Redovisningen i avsnitt 22.1 om
tystnadspliktbestämmelser i närliggande reglering innehåller fler
exempel. Tystnadspliktbestämmelsen i 7 kap. 1 § lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap omfattar förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt. Vid de nämnda
ändringarna i brottsbalken togs för övrigt hänvisningen till förhållanden av betydelse för totalförsvaret bort eftersom rekvisitet totalförsvaret inte ansågs fylla någon självständig funktion (se vidare
avsnitt 4.1.1). I tystnadspliktsbestämmelsen i 29 § skyddslagen
finns en annan variant (av betydelse för totalförsvaret eller annars
för Sveriges säkerhet). Motsvarande bestämmelse i 11 kap. 65 § planoch bygglagen hänvisar till förhållanden av betydelse för Sveriges
försvar. Ytterligare ett exempel på begreppsfloran finns i Säkerhetspolisens instruktion (2014:1103) där det hänvisas till rikets säkerhet
eller andra särskilt viktiga samhällsintressen.
Antagligen är det i stor utsträckning samma förhållanden som
avses med de olika uttrycken. För det fall att andra förhållanden än
vad som innefattas i Sveriges säkerhet avses kan det finnas anledning att göra det tydligt. Mot den bakgrunden bör behovet av att få
till stånd en harmonisering av terminologin på detta område
övervägas.
5
Regeringen konstaterade att visserligen innebär förslaget att det i vissa straffbestämmelser i
brottsbalken fortsatt kommer att hänvisas till riket medan det i andra i stället hänvisas till
Sverige eller landet. Regeringen påpekade dock att liknande språkliga skillnader finns redan i
dag mellan olika paragrafer och det utgör inte ett skäl att avstå från att modernisera språket i
de straffbestämmelser som är föremål för en reform (a. prop. s. 36).
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En eventuell följdändring i skyddslagen
I kapitel 17 har vi påpekat att skyddslagens och säkerhetsskyddslagens skyddsändamål i stor omfattning är desamma. Det kan därför finnas anledning att eftersträva att terminologin i de båda
lagarna överensstämmer i de fall där detta är möjligt. Hemliga uppgifter som rör totalförsvaret i skyddslagens bestämmelse om skyddsändamål tycks dock semantiskt referera till en delmängd av de
hemliga uppgifter som definieras i säkerhetsskyddsförordningen.
En sådan skillnad verkar dock inte vara avsett enligt vad som framgår av förarbetena.6 Både skyddslagen och säkerhetsskyddslagen tar
sikte på såväl civil som militär verksamhet. Den civila verksamheten
har fått en ökande betydelse. Vi har föreslagit att i en ny säkerhetsskyddslag ska begreppet säkerhetsskyddsklassificerad uppgift ersätta hemlig uppgift. Det innebär att även uppgifter som ska
skyddas enligt internationella säkerhetsskyddsåtaganden omfattas
av definitionen (se avsnitt 12.2). Mot bakgrund av vad som anförts
kan det finnas anledning att överväga behovet av att en motsvarande ändring i skyddslagen.

6

Prop. 2009/10:87 Skyddslagen.
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Enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) ska vi göra
en kostnadsberäkning och andra konsekvensbeskrivningar av de
förslag som vi lägger fram. Vidare följer det av 15 a § kommittéförordningen att, om ett betänkande innehåller förslag till nya eller
ändrade regler, förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser
ska anges i betänkandet. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som
motsvarar de krav på innehållet i konsekvensutredningar som finns
i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning. Genom att vi föreslår en ny säkerhetsskyddslag och
en ny säkerhetsskyddsförordning samt följdändringar i annan reglering är bestämmelsen i 15 a § kommittéförordningen tillämplig.
Innehållet i konsekvensbeskrivningen följer i stort de områden
som framgår av de nämnda bestämmelserna. Förslagen har dock
enligt vår uppfattning inte någon påverkan på de områden som
anges i 15 § kommittéförordningen1 varför dessa inte tas upp.
I avsnitt 23.1 redovisar vi vad våra förslag syftar till och en sammanfattande bedömning av vilka konsekvenser förslagen medför.
Avsnitt 23.2 innehåller den egentliga konsekvensanalysen. Avsnittet är uppdelat på underavsnitt som behandlar generella aspekter,
konsekvenser specifikt för företag, organisatoriska frågor och
behov av finansiering. Avslutningsvis redovisas övergångsbestämmelser och ikraftträdande i avsnitt 23.3.

1
Dessa områden rör kommunala självstyrelsen, betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, små företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags, jämställdheten mellan kvinnor och män samt möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
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Vad syftar våra förslag till

Ett huvudsyfte med vårt arbete har varit att föreslå en modernisering av säkerhetsskyddslagstiftningen. Målet har varit att lämna
förslag om ett regelverk som ger bra förutsättningar för ett väl
avpassat, effektivt säkerhetsskydd samtidigt som det erbjuder en
flexibilitet över tiden, kan möta skiftande förhållanden och även
utgöra ett stöd för internationell samverkan på säkerhetsskyddsområdet.
Syftet med att ersätta den nuvarande säkerhetsskyddslagen med
en ny lag är att säkerställa säkerhetsskyddet för verksamheter hos
staten, kommuner, landsting och enskilda som är av betydelse för
Sveriges säkerhet, eller som omfattas av ett för Sverige, i förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, förpliktande
åtagande om säkerhetsskydd. Lagen ska även i övrigt ge stöd för
internationell samverkan på säkerhetsskyddsområdet. Skyddet för
Sveriges säkerhet är därmed fortfarande centralt i lagstiftningen.
Lagen definierar säkerhetskänslig verksamhet som verksamhet hos
staten, kommuner, landsting och enskilda som är av betydelse för
Sveriges säkerhet eller omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
Förslaget till en ny säkerhetsskyddslag bygger på ett tydligare
sätt än i dag på att varje verksamhet som omfattas av lagen måste
utreda behovet av säkerhetsskydd i den egna verksamheten. En
sådan säkerhetsskyddsanalys ligger sedan till grund för hur
säkerhetsskyddsåtgärderna kan utformas.
Fler icke-statliga och icke-kommunala aktörer är i allt större utsträckning ansvariga för samhällsviktiga verksamheter. En ökad
sårbarhet hos många vitala samhällsfunktioner i kombination med
framväxten av en breddad hotbild gör det nödvändigt att ge
säkerhetsskyddslagstiftningen ett något vidare tillämpningsområde
än i dag. Särskilt gäller detta för informationsteknikområdet i den
säkerhetskänsliga verksamheten. Lagen innehåller även bestämmelser som syftar till att underlätta internationell samverkan på
säkerhetsskyddsområdet, vilket innefattar smärre organisatoriska
förändringar och utökade möjligheter att utfärda s.k. säkerhetsintyg för enskilda och leverantörer som har behov av detta för att
kunna delta i säkerhetskänslig verksamhet i andra länder och vid
mellanfolkliga organisationer.
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Utöver de nämnda förändringarna så bygger förslaget till en ny
säkerhetsskyddslagstiftning på nuvarande lagstiftning. Stora delar
av den nuvarande regleringen överförs till den nya även om vissa
delar av systematiken förändras. Detta medför att konsekvenserna
av våra förslag inte blir så omfattande i förhållande till nu gällande
reglering.
Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att våra förslag inte bör
innebära annat än marginellt ökade kostnader vare sig för det allmänna eller för enskilda jämfört med nuvarande lagstiftning.
Det kan likväl förefalla troligt att vissa myndigheter får en något
ökad arbetsbelastning till följd av den säkerhetsskyddslag som vi
föreslår. Särskilt gäller detta för de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna och i synnerhet för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap som vi föreslår bl.a. ska ta över de uppgifter som i dag
ankommer på länsstyrelserna. Dessa uppgifter är dock enligt nuvarande lag ytterst begränsade till sin omfattning men kan på sikt
komma att öka. De myndigheter som vi föreslår ska få uppgifter
som rör internationell samverkan på säkerhetsskyddsområdet kan
också komma att få en något ökad arbetsbelastning. Att med någon
grad av tillförlitlighet förutsäga hur mycket arbetsbelastningen kan
komma att förändras är dock omöjligt. Det hänger ihop bl.a. med
vilket behov av stöd avseende säkerhetsskyddsavtal för enskilda som
kan komma att uppstå hos de säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna, vilken ambitionsnivå som den internationella samverkan
kräver och vilken utveckling i övrigt den praktiska tillämpningen av
säkerhetsskyddslagstiftningen leder till. En annan svårbedömd sak
är i vilken omfattning informationssäkerheten kan ge ökade kostnader, särskilt med tanke på att huvuddelen av de verksamheter
som i dag omfattas av säkerhetsskyddslagen redan bör ha uppfyllt
kraven på tillgänglighet och riktighet, bl.a. på grund av andra
regelverk och, för enskilda, även av kommersiella skäl. Dessutom är
kostnaderna för it-utveckling i allmänhet höga och ökande varför
en viss kostnadsökning med anledning av en ny säkerhetsskyddslag
torde ha endast marginella effekter i sammanhanget.
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Förslaget till ny säkerhetsskyddslag medför även positiva konsekvenser. Till dessa konsekvenser hör att det ges ett större
utrymme att nyansera säkerhetsskyddet än i dag, vilket kan begränsa vissa kostnader, samt att enskilda får en större möjlighet att
delta i internationell verksamhet där det ställs krav på säkerhetsintyg.

23.2

Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser
medför våra förslag?

Bedömning: Förslagen medför inte annat än marginella kostnadsökningar för vissa myndigheter som får delvis utökade uppgifter enligt våra förslag. Dessa kostnadsökningar bedöms
kunna hanteras inom nuvarande budgetramar.
Förslagen bedöms inte medföra några kostnadsökningar för
företag utom i de fall dessa på eget initiativ och för egen nytta
begär s.k. säkerhetsintyg för leverantör, då kostnader kan uppkomma för vissa säkerhetsskyddsåtgärder.
Förslagen kan medföra att något fler personer säkerhetsprövas.

23.2.1

Kostnader och andra konsekvenser från ett generellt
perspektiv

Internationella säkerhetsskyddsåtaganden
I kapitel 6 har vi beskrivit Sveriges folkrättsliga förpliktelser på
säkerhetsskyddsområdet. Dessa kommer till uttryck dels i
säkerhetsskyddsöverenskommelser som Sverige har träffat med
andra stater och mellanfolkliga organisationer, dels genom
förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU.
Förpliktelserna omfattar främst ett skydd av vissa uppgifter som
Sverige får från dessa stater och mellanfolkliga organisationer.
I förslaget till ny säkerhetsskyddslag inför vi en definition av
säkerhetsskyddsklassificerad uppgift. Det är en uppgift som rör
säkerhetskänslig verksamhet och som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha
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omfattats av sekretess, om uppgiften förekommit i en verksamhet
där bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen
gäller. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ersätter begreppet
hemliga uppgifter i nuvarande lag. Genom kopplingen till
säkerhetskänslig verksamhet omfattas uppgifter som antingen är av
betydelse för Sveriges säkerhet eller omfattas av ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande.
Förtydligandet innebär i realiteten inte någon förändring. En
anledning till detta är att en inte oväsentlig delmängd av de uppgifter som omfattas av ett folkrättsligt åtagande om säkerhetsskydd
dessutom är av betydelse för Sveriges säkerhet och således utgör
hemliga uppgifter. Det innebär att uppgifterna ska ges ett skydd
även enligt nuvarande lag. Många myndigheter, bl.a. inom försvarssektorn, där denna typ av uppgifter förekommer har infört interna
bestämmelser som innebär att uppgifterna, även om de inte utgör
hemliga uppgifter, ska ges ett skydd som motsvarar säkerhetsskydd. Detta sammantaget innebär att de aktuella uppgifterna,
möjligen med något undantag, redan i dag har det skydd som föreskrivs i internationella säkerhetsskyddsåtaganden.
Under utredningen har flera av utredningens experter angivit att
utvecklingen går mot att uppgifter som omfattas av dessa internationella åtaganden i allt större utsträckning hanteras av myndigheter som tidigare inte har hanterat sådana uppgifter. Det innebär
att vårt förslag kan innebära att det på sikt behövs ett säkerhetsskydd i verksamheter där föreskrifter om skydd för denna typ av
uppgifter har saknats. Det är dock svårt att göra någon närmare
analys av en sådan tänkbar utveckling.
En utökad informationssäkerhet
Nuvarande säkerhetsskyddslag har fokus på skydd mot att hemliga
uppgifter röjs, dvs. ett konfidentialitetsperspektiv. Sedan 1996 när
säkerhetsskyddslagen trädde i kraft har utvecklingen på informationsområdet varit omfattande. I kapitel 9 beskriver vi hur informationssamhället har medfört ett ökat beroende av att information är
tillgänglig och riktig för att vitala samhällsfunktioner ska kunna
upprätthållas. Det är därför inte tillräckligt att säkerhetsskyddet ser
till att uppgifter inte röjs för obehöriga utan säkerhetsskyddet
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måste också tillgodose skyddet för de samhällsfunktioner som är
beroende av att korrekt information finns tillgänglig när den
behövs. Vi föreslår att informationssäkerheten utvidgas till att avse
även riktighets- och tillgänglighetsaspekter på information och
informationstillgångar som är nödvändiga för den säkerhetskänsliga verksamheten.
Detta synsätt är emellertid inte i sak något nytt. Stora delar av
den samhällsviktiga verksamheten tillämpar, antingen frivilligt eller
med stöd av föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, den internationella standarden för ledning av informationssäkerhet (LIS, SS-ISO/IEC 27 000-serien) i vilken dessa
aspekter av informationen är omhändertagna. Under ett flertal år
har brister i säkerheten i s.k. SCADA-system2 uppmärksammats
vilket har lett till förbättringsåtgärder inom flera sektorer. Samhällsviktiga it-system förekommer även i enskild verksamhet på en
konkurrensutsatt marknad. Av kommersiella skäl finns det där
starka incitament till en god informationssäkerhet. Vår bedömning
är att det finns en stor vilja att i sådan verksamhet följa internationella standarder som t.ex. LIS. Detta sammantaget innebär att
den förändring som vi föreslår träffar verksamheter där dessa tillkommande krav på informationssäkerheten redan bör vara omhändertagna.
Det kan dock inte uteslutas att vissa verksamheter påverkas av
förslaget och att kostnader kan uppkomma för att uppfylla dessa
krav – särskilt när det gäller befintliga system. Kostnader i samband
med utveckling av it-system är i allmänhet relativt sett höga och
utvecklingen går mot att dessa kostnader snarare ökar än minskar.
Informationssäkerheten utgör endast en marginell del av dessa
kostnader. Detta medför att vi med viss säkerhet kan bedöma att
kostnaderna för en förändrad säkerhetsskyddslag i sammanhanget
är betydelselösa.

2
SCADA står för Supervisory Control And Data Acquisition och avser system för styrning
och övervakning av bl.a. industriprocesser, energiproduktion och annan processövervakning.
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I övrigt säkerhetskänslig verksamhet
Nuvarande säkerhetsskyddslag syftar till att ge ett skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet, skydd
i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och som rör rikets säkerhet och skydd
mot terroristbrott, även om brotten inte hotar rikets säkerhet.
Skyddet mot terrorism har i praktiken kommit att avse verksamhet vid i huvudsak skyddsobjekt och flygplatser och i synnerhet säkerhetsprövning av personal som tjänstgör på sådana platser.
Vi har i kapitel 11 redogjort för att det nuvarande tillägget om
ett skydd mot terrorism inte, utan att någon ändring i sak är avsedd, behöver föras över till en ny säkerhetsskyddslag utan att
terrorism som företeelse är ett av de antagonistiska hot som lagen
ska skydda mot. Vi beskriver vidare i kapitel 12 att säkerhetsskyddslagen, utöver skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, ska inriktas mot verksamhet som av annan anledning behöver ett säkerhetsskydd. Det motsvarar delvis vad som i dag skyddas
inom ramen för skydd mot terrorism, dvs. i huvudsak verksamhet
vid skyddsobjekt, flygplatser och vissa verksamheter som ska
skyddas enligt folkrättsliga åtaganden om luftfarts-, hamn- och
sjöfartsskydd. Det skyddsvärda området bör dock inte avse enbart
skyddsobjekt utan bör innefatta även annan säkerhetskänslig verksamhet, t.ex. verksamheter som innefattar hantering av it-system
eller av sammanställningar av uppgifter som är av central betydelse
för ett fungerande samhälle.
Även om den samhällsviktiga information som behandlats ovan
är en betydande delmängd av den säkerhetskänsliga verksamheten,
avses även verksamhet inom andra områden som om den störs kan
få en stor negativ påverkan för Sverige. Sådana områden är vissa
verksamheter som innefattar hantering av farliga ämnen som i fel
händer kan orsaka förödande skadeverkningar för nationen. Transporter av kärnavfall och forskningsanläggningar inom kärnindustrin är exempel på verksamheter som kan omfattas. Annan sådan
verksamhet är samhällets hantering av sprängämnen och ammunition som vid obehörig hantering kan medföra stor skada på viktiga
samhällsfunktioner.
Liksom för informationssäkerheten finns det för de uppräknade
verksamheterna redan i dag krav på skyddsåtgärder i annan regle-
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ring. Vårt förslag till skyddsåtgärder för säkerhetskänslig verksamhet som inte rör informationssäkerhet blir därmed snarast att anse
som ett samlat minimiskydd för de fall där krav i annan reglering
inte fullt ut täcker den säkerhetskänsliga verksamheten. Av det
skälet är det svårt att mer än gissa om förslaget får några betydande
konsekvenser och i så fall i vilken omfattning. Vår bedömning är
dock att förslaget inte kommer att medföra några större kostnader.
En något vidgad säkerhetsprövning
Säkerhetsprövningen i vårt förslag till ny lag utgår från nuvarande
ordning där skälet till åtgärden är att bedöma en persons pålitlighet
från säkerhetssynpunkt. Indelningen i tre säkerhetsklasser behålls
där nivån på de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna är en av
grunderna för placering i säkerhetsklass. Den andra grunden för placering i säkerhetsklass, som innebär en nyhet i vårt förslag, baseras på
vilken skada som kan åstadkommas i ett deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Den sistnämnda grunden innebär att nuvarande möjlighet till registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen som stöd för säkerhetsprövning till skydd mot terrorism
inordnas i systemet med placering i säkerhetsklass. Enligt våra
bedömningar kommer antalet säkerhetsprövningar som i dag görs
enligt 14 § i huvudsak att motsvaras av de säkerhetsprövningar
enligt den nya grunden, men en viss ökning kan bli aktuell
eftersom bestämmelsen inte som i dag är begränsad till skyddsobjekt och flygplatser.
Ett deltagande ska placeras i säkerhetsklass även när ett krav på
säkerhetsprövning följer av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande. Vilka krav på säkerhetsskydd som ställs i det internationella åtagandet, t.ex. i internationella åtaganden som rör luftfartsskydd och hamnsskydd, bör avgöra valet av säkerhetsklass,
men normalt torde det vara den lägsta säkerhetsklassen (säkerhetsklass 3) som är aktuell.
De säkerhetsklassplaceringar som grundar sig på skyddet av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter förändras något. I vårt förslag avgör i huvudsak nivån på informationen placeringen och inte
en kombination av nivå och omfattning som i nuvarande lag.
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Detta skulle kunna medföra att något fler än i dag skulle komma
att placeras i en högre säkerhetsklass. För att motverka denna
effekt inför vi en viss flexibilitet som innebär en möjlighet till en
lägre säkerhetsklassplacering, om uppgifterna på den högre nivån
förekommer enbart i mindre omfattning. Detta bör leda till att
skillnaden mot i dag blir liten.
Även när det gäller uppgifter som omfattas av ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande föreslår vi en säkerhetsklassplacering som
grundar sig på den nivå som informationen har klassificerats i. Det
skulle kunna innebära att fler anställningar behöver placeras i en
högre säkerhetsklass. Vår bedömning är dock att så inte behöver bli
fallet. En konsekvens av den gällande ordningen i fråga om grunder
för placering i säkerhetsklass är nämligen att översättningsproblematiken i dag kan leda till placering i en onödigt hög säkerhetsklass. Det utrymme för differentiering som fyra informationssäkerhetsklasser innebär medför goda förutsättningar för en väl avvägd
skyddsnivå.
Ökningen av antalet säkerhetsklassplaceringar som grundar sig
på ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande kan därför bedömas
bli något enstaka fall per år.
Vi föreslår att medborgarskapskravet i nuvarande säkerhetsskyddslag tas bort för anställningar hos staten som är placerade i
säkerhetsklass. En konsekvens av detta förslag är att utländska
medborgare kan komma i fråga för flera tjänster i statsförvaltningen. En sådan utveckling ligger väl i linje med Sveriges integrationspolitiska mål.3
Sammantaget är det rimligt att bedöma att antalet personer som
kommer att placeras i säkerhetsklass och därmed säkerhetsprövas
kommer att öka något.
Ett nyanserat säkerhetsskydd
I kapitel 15 har vi beskrivit hur säkerhetsskyddet när det gäller
skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i vid bemärkelse
ska indelas i fyra nivåer. Ett klassificeringssystem med fyra nivåer
ger bättre förutsättningar att nyansera säkerhetsskyddet än vad
3

Se bl.a. Regeringens skrivelse 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet.
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nuvarande två nivåer medger. Det medför även att de myndigheter
som i dag tillämpar två nivåer ges bättre möjligheter att undvika ett
för högt säkerhetsskydd för framför allt utländska uppgifter på de
lägre nivåerna. Ett klassificeringssystem som bygger på fyra nivåer
kommer att medföra att en uppgift som i dag ges ett mer kostnadskrävande säkerhetsskydd än nödvändigt i vissa fall kan klassificeras
på en lägre nivå och således omfattas av ett mindre kostsamt
säkerhetsskydd.
Konsekvenserna av förslaget är dock svåra att bedöma. För
myndigheterna inom försvarssektorn gäller detta i huvudsak redan
till följd av Försvarsmaktens föreskrifter och interna bestämmelser
vid dessa myndigheter. Vid dessa myndigheter torde effekten av
förslaget bli försumbar. Besparingsmöjligheterna gäller därmed
främst för de myndigheter som omfattas av Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd. Det är dock omöjligt att bedöma hur
stor denna besparing kan komma att bli.
Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
En ny säkerhetsskyddslag påverkar inte Sveriges åtaganden som
medlemsstat i EU.
23.2.2

Kostnader och konsekvenser specifikt för företag

Förslaget till ny säkerhetsskyddslag gäller för enskilda på samma
sätt som nuvarande lag. När det gäller säkerhetsskyddsåtgärderna
och kostnader som är förknippade med dessa har frågan redan
behandlats under avsnittet om informationssäkerhet ovan.
För att förbättra möjligheterna för företag att delta i viss konkurrensutsatt verksamhet som anordnas av utländska myndigheter
och mellanfolkliga organisationer föreslår vi att företag under vissa
förutsättningar kan få s.k. säkerhetsintyg för leverantör (se vidare
kapitel 20). Dessa intyg innebär att en myndighet har bedömt att
säkerhetsskyddet vid ett företag uppfyller sådana krav att företaget
kan hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på en viss nivå.
Intygen kan utfärdas efter det att den nationella industrisäkerhets-
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myndigheten har träffat ett säkerhetsskyddsavtal med det aktuella
företaget.
För de företag som behöver ett sådant intyg innebär förslaget en
bättre möjlighet än i dag att delta i verksamhet för andra länder och
mellanfolkliga organsationer där krav på sådana intyg har ställts
upp.
Samtidigt innebär detta att det ställs krav på att leverantöreren
har ett för ändamålet fullgott säkerhetsskydd. Eftersom ett
säkerhetsskyddsavtal på denna grund bygger på frivillighet från
företagets sida får leverantören i varje enskilt fall avgöra om
kostnaderna för sådant säkerhetsskydd motsvarar nyttan av
förväntade uppdrag som ett säkerhetsintyg kan medföra.
23.2.3

Organisatoriska frågor

Säkerhetsskyddsstödjande myndigheter
Vi föreslår i kapitel 21 att de uppgifter som i dag fullgörs av
länsstyrelserna förs över till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap samt även ansvaret för kommuner och landsting. För
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap innebär det en ökad
arbetsbelastning, även om omfattningen av de uppgifter som länsstyrelserna har haft varit mycket begränsad. Vi bedömer att myndigheten har stora möjligheter att samordna arbetet med övriga
uppgifter som myndigheten har när det gäller skydd för samhällsviktig verksamhet, varför de utökade uppgifterna bör kunna hanteras inom befintlig budgetram. Transportstyrelsen får ett något
större ansvarsområde.
Rutiner kring säkerhetsskyddad upphandling
Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal innebär
att krav på säkerhetsskydd ställs i kontraktsform på en anbudsgivare eller leverantör i en upphandlingssituation. Bestämmelserna
om säkerhetsskyddsavtal behålls förslaget till ny säkerhetsskyddslag. I några avseenden kompletteras nu gällande bestämmelser.
Konsekvenserna av detta beskrivs i det följande.
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För det första föreslår vi att säkerhetsskyddsstödjande myndigheter ges möjlighet att för enskildas räkning träffa säkerhetsskyddsavtal med leverantörer till dessa. För det andra föreslår vi att
Försvarets materielverk i rollen som nationell industrisäkerhetsmyndighet ska få träffa säkerhetsskyddsavtal med enskilda, om det
behövs för att utfärda s.k. säkerhetsintyg för leverantör. Försvarets
materielverks verksamhet med anledning av förslaget behandlas
vidare i avsnittet om internationell samverkan nedan.
De säkerhetsskyddsstödjande myndigheterna föreslås få en ny
uppgift, nämligen att träffa säkerhetsskyddsöverenskommelser
med leverantörer till de bolag, föreningar och stiftelser som hör till
den säkerhetsskyddsstödjande myndighetens verksamhetsområde.
I dag är det inte formellt möjligt att träffa sådana avtal, och det
finns därför inte någon statistik som stöd för hur omfattande
denna uppgift kan komma att bli. Uppgiften kommer att ställa
administrativa och personella krav på de säkerhetsskyddsstödjande
myndigheterna. Troligtvis kommer dock detta, åtminstone initialt,
inte att innebära några större ökningar avseende arbetsbelastning
för de aktuella myndigheterna.
Internationell samverkan
De förslag till funktioner som redovisats i kapitel 20 när det gäller
nationell säkerhetsmyndighet och nationell industrisäkerhetsmyndighet kräver resurser. Uppgifterna löses i dag av flera myndigheter
och i regel av personal som även har andra arbetsuppgifter. Funktionerna är i dag otydligt formulerade och spridda mellan Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och
övriga myndigheter som i varierande omfattning stödjer arbetet.
Det är därför svårt för att inte säga omöjligt att beräkna kostnaderna för verksamheten vilket även har varit en del av kritiken mot
nuvarande ordning. Även om en sådan uppskattning vore möjlig, är
det troligtvis så att dagens ambitionsnivå inte uppfyller samtliga
krav för dessa uppgifter. Samtidigt kan möjligen en del arbetsuppgifter försvinna, t.ex. kan engagemanget i vissa arbetsgrupper
minskas eller till och med upphöra helt, men denna fråga måste
analyseras närmare av berörda myndigheter. Genom att lösningarna
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i olika länder i vårt närområde skiljer sig åt är det även svårt att dra
paralleller till resursåtgången i andra länder.
Vårt förslag innebär att Försvarsmakten ska ges uppgiften att vara
nationell säkerhetsmyndighet innefattande nationell informationssäkringsmyndighet och nationell kryptogodkännande myndighet.
Vid myndigheten utförs redan i dag åtskilliga sådana uppgifter och
det finns redan den kompetens som behövs för uppdraget. Verksamheten kommer dock att behöva omorganiseras något och förstärkas med personal inom ramen för de föreslagna uppgifterna.
Verksamheten kräver också utlandsresor och omkostnader för
representation och lokaler. Till viss del är detta redan uppfyllt
genom Försvarsmaktens nuvarande funktion som nationell
säkerhetsmyndighet i bilaterala relationer och genom att i
praktiken redan vara nationell kryptogodkännande myndighet.
Myndighetens resurser för bl.a. samordning, säkerhetsprövning, itsäkerhetsfrågor och krypografiska funktioner kan behöva
förstärkas något. Resursbehovet bör därför analyseras vidare av
Försvarsmakten. I en myndighet av Försvarsmaktens storlek bör
en formalisering (och viss utvidgning) av uppdraget kunna lösas
inom given budgetram utan några resursförstärkningar.
Hur den nationella säkerhetsmyndigheten ska organiseras bör
ankomma på Försvarsmakten att besluta efter samråd med Regeringskansliet och andra berörda myndigheter.
Vi föreslår att Säkerhetspolisen i vissa fall liksom hittills ska
hantera ärenden som ankommer på den nationella säkerhetsmyndigheten. Det bör röra sig om ett begränsat antal ärenden per
år som förvisso kan komma att öka något. Vid Säkerhetspolisen
torde resursbehovet vara betydligt mindre än hos Försvarsmakten
för att hantera dessa specifika ärenden. Även denna verksamhet bör
kunna hanteras inom myndighetens budgetram.
Vid Försvarets materielverk finns i dag den kompetens som
behövs för att myndigheten ska kunna ta rollen som nationell
industrisäkerhetsmyndighet. Bemanningen är dock dimensionerad
för i första hand nationella behov. Även för denna verksamhet
krävs resurser för resor, representation och lokaler, men även
resurser för att kunna genomföra utredningar om uppskattningsvis
5–7 företag per år samt för att träffa säkerhetsskyddsavtal med
dessa inför utfärdande av säkerhetsintyg. Försvarets materielverk
har redan i dag delvis denna uppgift och en organisation för att
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hantera en viss utvidgning av uppdraget. Försvarets materielverk
skiljer sig från Försvarsmakten och Säkerhetspolisen på ett sådant
sätt att verksamheten är uppdragsfinansierad. Det talar för att
myndighetens anslag höjs motsvarande den kostnadsökning som
den föreslagna uppgiften innebär. En uppskattning av ett förväntat
resursbehov torde vara 2–3 årsarbetstjänster, men resursbehovet
bör analyseras av Försvarets materielverk. Vi återkommer till finansieringen av dessa tjänster nedan.
23.2.4

Behov av finansiering

Vår bedömning är att förslagen sammantagna inte medför en kostnadsökning som kräver särskild finansiering. De i sammanhanget
smärre kostnader som kan uppstå vid vissa myndigheter har främst
organisatoriska orsaker. I ett perspektiv av dessa myndigheters
verksamhet i övrigt och säkerhetsskyddets relativt sett marginella
förändring torde dessa kostnader kunna tas inom gällande budgetramar.
Förslaget att Försvarets materielverk ska pekas ut som nationell
industrisäkerhetsmyndighet är ett särfall eftersom myndigheten är
en så kallad tusenkronorsmyndighet. Den kostnadsökning som
hänger samman med den föreslagna uppgiften bör finansieras
genom att avgifter ta ut för säkerhetsintyg. Sådana avgifter är inte
ovanliga i andra länder och i t.ex. Finland är avgiften för ett
säkerhetsintyg för leverantör 10 000 euro. Avgiften uppges svara
mot den faktiska kostnad som den behöriga säkerhetsmyndigheten
har för att genomföra den utredning som behövs för att kunna
utfärda ett intyg. Även säkerhetsintyg för person medför vissa
kostnader för den som ska utfärda intyget. Som tidigare nämnts
innebär intygen att en person eller ett företag kan få vissa
anställningar och uppdrag där sådana intyg krävs vilket också
medför att en kostnadstäckning genom en avgift för
myndigheternas handläggning är rimlig.
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Vi bedömer att en ny säkerhetsskyddslag och en ny säkerhetsskyddsförordning bör kunna träda i kraft den 1 januari 2017 och att
nuvarande lag och förordning upphör att gälla vid samma tidpunkt.
För att minska framför allt de administrativa effekterna av en ny
reglering föreslår vi övergångsbestämmelser i fråga om bl.a. märkning av hemliga uppgifter, innebörden av pågående deltagande i
säkerhetsklass samt att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
under viss tid får lämnas ut till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation utan hinder av att de inte omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande hos den mottagande myndigheten eller organisationen. Befintliga säkerhetsskyddsavtal påverkas
inte av de nya bestämmelserna om ingående av sådana avtal.
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24.1

Förslaget till säkerhetsskyddslag

1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde samt definitioner
Lagens syfte och tillämpningsområde
1 § Syftet med denna lag är att säkerställa säkerhetsskyddet för verksamheter hos staten, kommuner, landsting och enskilda som är av betydelse
för Sveriges säkerhet, eller som omfattas av ett för Sverige i förhållande till
annan stat eller mellanfolklig organisation, förpliktande åtagande om
säkerhetsskydd.
Lagen ska även i övrigt ge stöd för internationell samverkan på
säkerhetsskyddsområdet.

Paragrafen anger lagens syfte och tillämpningsområde. Den motsvarar delvis 1 § 1996 års säkerhetsskyddslag. Övervägandena finns
i avsnitt 11.2–11.3 och 14.1.
Av första stycket framgår att lagens huvudsakliga syfte är att
säkerställa säkerhetsskyddet för verksamheter hos staten, kommuner, landsting och enskilda som är av betydelse för Sveriges säkerhet, eller omfattas av ett för Sverige, i förhållande till annan stat
eller mellanfolklig organisation, förpliktande åtagande om
säkerhetsskydd. Vad som avses med säkerhetsskydd framgår av 5 §.
På samma sätt som 1996 års säkerhetsskyddslag är lagen direkt
tillämplig vid verksamheter hos staten, kommuner, landsting och
enskilda oberoende av verksamhetsform. I fråga om beskrivningen
av lagens syfte finns två huvudsakliga förändringar i förhållande till
1996 års säkerhetsskyddslag. Dels har ordet ”rikets” ersatts med
”Sveriges”, dels har en kompletterande skrivning om för Sverige, i
förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, förpliktande åtaganden om säkerhetsskydd införts. Förändringarna syftar
till en tydligare och mer modern lagstiftning.
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Användandet av uttrycket Sveriges säkerhet i stället för rikets
säkerhet är i linje med de förändringar i 19 kap. brottsbalken som
gjorts genom riksdagens beslut med anledning av prop. 2013/14:51
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet.
Uttrycket tar således sikte på förhållanden av grundläggande betydelse för Sverige som möjligheterna att hävda landets oberoende i
olika avseenden. Det innebär att lagens krav på säkerhetsskydd på
samma sätt som tidigare gäller för såväl militär som civil verksamhet. Vilka verksamheter som är av betydelse för att upprätthålla
Sveriges säkerhet måste bedömas i ljuset av samhällsutvecklingen.
Vad som behöver skyddas för att förebygga hot mot Sveriges
säkerhet kan därför i viss utsträckning variera över tiden.
Vidare anges att lagen ska tillämpas också när krav på säkerhetsskydd följer av för Sverige förpliktigande åtaganden gentemot
andra stater och mellanfolkliga organisationer. Det är i första hand
fråga om uppgifter som är säkerhetskänsliga för andra stater och
mellanfolkliga organisationer och som Sverige genom säkerhetsskyddsöverenskommelser har åtagit sig att skydda. Sådana överenskommelser gäller i dag i förhållande till ett trettiotal stater och vissa
mellanfolkliga organisationer, bl.a. Nato. En redogörelse för sådana
internationella säkerhetsskyddsåtaganden finns i avsnitt 6.1.
Bestämmelsen ger även stöd för säkerhetsskyddsåtgärder som
följer av folkrättsliga förpliktelser i övrigt, bl.a. EU-rättsliga
bestämmelser inom t.ex. luftfartsskyddsområdet.
Av paragrafens andra stycke framgår att lagen även i övrigt ska
stödja internationell samverkan på säkerhetsskyddsområdet. Avsikten med tillägget är att tydliggöra att lagen innehåller bestämmelser om säkerhetsintyg för internationella ändamål som har ett
något vidare tillämpningsområde än lagen i övrigt.
Definitioner
2 § Med internationellt säkerhetsskyddsåtagande avses ett för Sverige, i
förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, förpliktande
åtagande om säkerhetsskydd.

Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag. Den
innehåller en definition av internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
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Vad som avses framgår av kommentaren till 1 §. Övervägandena
finns i avsnitt 11.3.
3 § Med säkerhetskänslig verksamhet avses sådan verksamhet hos staten,
kommuner, landsting och enskilda som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.

Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag. Den
innehåller en definition av säkerhetskänslig verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 11.4.
Definitionen ger en ram för vilka verksamheter som omfattas av
lagen. Den utgår från beskrivningen av lagens syfte i 1 § första
stycket och omfattar således såväl verksamheter av betydelse för
Sveriges säkerhet som verksamheter som, även om de inte samtidigt är av betydelse för Sveriges säkerhet, ska ha ett säkerhetsskydd
till följd av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande. Innebörden är därmed vidare än den definition som finns i 4 § 3 1996 års
säkerhetsskyddsförordning och som endast omfattar verksamhet av
betydelse för rikets säkerhet.
4 § Med säkerhetsskyddsklassificerad uppgift avses en uppgift som rör
säkerhetskänslig verksamhet och som av den anledningen omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som
skulle ha omfattats av sekretess, om uppgiften i stället förekommit i en
verksamhet där bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen gäller.

Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag. Den
innehåller en definition av säkerhetsskyddsklassificerad uppgift som
delvis utgår från innehållet i 6 § 2 1996 års säkerhetsskyddslag och
4 § 1 1996 års säkerhetsskyddsförordning. Övervägandena finns i
avsnitt 12.2.
Att definitionen utgår från uppgifter som rör säkerhetskänslig
verksamhet innebär att den innefattar såväl uppgifter av betydelse
för Sveriges säkerhet som uppgifter som ska ha ett säkerhetsskydd
enligt internationella säkerhetsskyddsåtaganden, även om de inte
samtidigt kan anses vara av betydelse för Sveriges säkerhet. Vidare
klargörs att lagen inte uppställer något krav på att verksamheter för
vilka lagen gäller också ska omfattas av bestämmelser om sekretess
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Däremot förutsätts
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att en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift till sin natur är sådan att
uppgiften materiellt sett kan hänföras till en bestämmelse om
sekretess, med hänsyn till antingen Sveriges säkerhet eller Sveriges
förbindelser med annan stat eller mellanfolklig organisation.
5 § Med säkerhetsskydd avses
1. skydd mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som
kan hota säkerhetskänslig verksamhet, samt
2. skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Paragrafen innehåller en definition av säkerhetsskydd. Övervägandena finns i avsnitt 11.5.
Bestämmelsens innehåll motsvarar, med de justeringar av lagens
tillämpningsområde som följer av 1 §, i huvudsak 6 § 1996 års
säkerhetsskyddslag.
2 kap. Allmänna bestämmelser om säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddsåtgärder
1 § Säkerhetsskyddet ska särskilt genom
1. informationssäkerhet förebygga dels att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs,
dels skadlig inverkan på andra informationstillgångar som avser säkerhetskänslig verksamhet,
2. fysisk säkerhet förebygga dels att obehöriga får tillträde till områden,
byggnader och andra anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där verksamhet som av
annan anledning är säkerhetskänslig bedrivs, dels skadlig inverkan på
sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt, och
3. personalsäkerhet förebygga att personer som inte är pålitliga från
säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av
annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning) samt säkerställa
att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har en tillräcklig kunskap
om säkerhetsskydd (utbildning i säkerhetsskydd).

Paragrafen innehåller en beskrivning av säkerhetsskyddets inriktning och anger vad de olika säkerhetsskyddsåtgärderna syftar till.
Övervägandena finns i avsnitt 15.1 samt 16.1 (informationssäkerhet), 17.1 (fysisk säkerhet) och 18.2 (personalsäkerhet).
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Paragrafen motsvarar delvis 7 § och 30 § 1 1996 års säkerhetsskyddslag. Beskrivningen av det närmare syftet med de olika
säkerhetsskyddsåtgärderna har dock vidareutvecklats för att tydligare ge uttryck för att säkerhetsskyddet tar sikte på mer än att
enbart skydda uppgifter från ett konfidentialitetsperspektiv. Utgångspunkten för beskrivningen i fråga om de olika åtgärderna är
den förändrade systematik för säkerhetsskyddslagen som behandlas
i avsnitt 12.1.
Första punkten gäller informationssäkerhet. Åtgärden har ett
vidare syfte än bestämmelsen om informationssäkerhet i 7 § 1 1996
års säkerhetsskyddslag. Tillämpningsområdet är utvidgat dels från
hemliga uppgifter till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (se
kommentaren till 4 §), dels till att avse även ett skydd av andra informationstillgångar i säkerhetskänslig verksamhet. Med informationstillgång avses i detta sammanhang såväl uppgifter som
tekniska system som används för att i olika avseenden elektroniskt
kommunicera och i övrigt behandla uppgifter. Det andra ledet i
bestämmelsen tar framför allt sikte på skyddsåtgärder för att tillgodose behov av tillgänglighet och riktighet i fråga om sådana itsystem som har en avgörande betydelse för att styra för Sverige
viktiga samhällsfunktioner t.ex. inom el- och vattenförsörjning och
sådana sammanställningar av uppgifter, t.ex. folkbokföringsregistret som är av grundläggande betydelse för ett fungerande samhälle.
Andra punkten gäller fysisk säkerhet. Åtgärden har ett vidare
syfte än bestämmelsen om tillträdesbegränsning i 7 § 2 1996 års
säkerhetsskyddslag. I fråga om att förebygga att obehöriga får
tillträde har tydliggjorts att åtgärden avser inte bara platser utan
också kan avse anläggningar av olika slag och objekt, t.ex. fordon.
Även delar av t.ex. en anläggning innefattas. Vidare tydliggörs att
åtgärden kan avse också ett skydd mot sådan skadlig inverkan som
kan orsakas utan ett obehörigt tillträde. Det skulle exempelvis
kunna röra sig om att kabel för samhällsviktig elektronisk kommunikation skyddas genom ett robust hölje eller larm.
Tredje punkten avser personalsäkerhet. Åtgärden har ett vidare
syfte än bestämmelsen om säkerhetsprövning i 7 § 3 1996 års
säkerhetsskyddslag genom att åtgärden också inkluderar utbildning
i säkerhetsskydd. Vidare tydliggörs att säkerhetsprövning kan vara
aktuell vid olika slag av verksamheter dels vid deltagande i verksam-
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heter där tillgång ges till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter,
dels i verksamheter som av annan anledning är säkerhetskänsliga.
Skyldigheter för den som är ansvarig för en
säkerhetskänslig verksamhet
2 § Den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet ska se till att
1. behovet av säkerhetsskydd utreds (säkerhetsskyddsanalys),
2. säkerhetsskyddsåtgärder enligt 1 § planeras och vidtas för att säkerställa det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art,
omfattning och övriga omständigheter, samt i fråga om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter också är anpassat till uppgifternas informationssäkerhetsklass enligt 3 §,
3. säkerhetsskyddet kontrolleras, och
4. att sådan anmälnings- och upplysningsskyldighet som följer av förordning som har meddelats med stöd av denna lag fullgörs.
Så långt det är möjligt ska säkerhetsskyddsåtgärderna utformas så att
de inte medför skada eller annan olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen.

Paragrafen anger huvudsakliga skyldigheter för den som är ansvarig
för en säkerhetskänslig verksamhet. Vad som gäller för leverantörer
som omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal framgår av 4 §. Övervägandena finns i huvudsak i avsnitt 14.2 och 15.2–15.4.
Någon direkt motsvarighet till paragarafen finns inte i 1996 års
säkerhetsskyddslag. Innehållet i bestämmelsen är dock i huvudsak
hämtat från 1996 års säkerhetsskyddslag med tillhörande förordning (bl.a. 5 och 30 §§ 1996 års säkerhetsskyddslag).
Första punkten tar sikte på säkerhetsskyddsanalysens centrala
funktion för verksamhetens säkerhetsskydd. Frågan om säkerhetsskyddsanalys behandlas i avsnitt 13.2.
Andra punkten behandlar behovet av ett väl avvägt och balanserat säkerhetsskydd där olika säkerhetsskyddsåtgärder samverkar
med varandra. En liknande bestämmelse finns i 5 § 1996 års
säkerhetsskyddslag. En nyhet är dock att det uttryckligen anges att
säkerhetsskyddet i fråga om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter också ska anpassas efter uppgifternas informationssäkerhetsklass (se kommentaren till 3 §).
Tredje punkten tar sikte på behovet av intern kontroll. En motsvarande bestämmelse finns i 30 § 2 1996 års säkerhetsskyddslag.

530

921

SOU 2015:25

Författningskommentar

Fjärde punkten avser att ge ett tydligare stöd för att i förordning
närmare ange skyldighet för kommuner, landsting och enskilda att
bl.a. till den myndighet som utövar tillsyn anmäla säkerhetshotande
verksamhet. Överväganden om anmälnings- och upplysningsskyldighet av sådant slag finns i avsnitt 21.4.
Andra stycket innehåller en erinran om vikten av att utforma
säkerhetsskyddet med beaktande av sådana till säkerhetsskyddet
motstående intressen som skyddet av enskildas personliga integritet och effektivitetshänsyn.
Viktigt att notera är att lagen inte inskränker allmänhetens möjligheter att enligt offentlighetsprincipen ta del av allmänna handlingar. Frågan om sådana uppgifter kan lämnas ut prövas enligt
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Säkerhetsskydd kan dock innebära hanteringskrav för att bl.a. förebygga ett obehörigt röjande av uppgifter för vilka sekretess med
hänsyn till Sveriges säkerhet gäller enligt offentlighets- och
sekretesslagen.
Informationssäkerhetsklasser
3 § Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska utifrån den skada som ett
röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet delas in i en
informationssäkerhetsklass enligt följande
1. Kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada,
2. Hemlig vid en allvarlig skada,
3. Konfidentiell vid en inte obetydlig skada, eller
4. Begränsad vid en ringa skada.
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande ska, om de inte redan av annan stat
eller mellanfolklig organisation har klassificerats, på motsvarande sätt
delas in en informationssäkerhetsklass enligt första stycket utifrån den
skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges förhållande
till annan stat eller mellanfolklig organisation.

Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag. Den
innehåller bestämmelser om indelning i nivåer av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 15.3.
Bestämmelsen är av central betydelse för bl.a. placering i
säkerhetsklass vid säkerhetsprövning enligt lagens 3 kap. 4 §.
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Första stycket föreskriver krav på indelning i fyra nivåer (kvalificerat hemlig, hemlig, konfidentiell eller begränsad) i fråga om
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är av betydelse för
Sveriges säkerhet. Indelningen ska göras utifrån den skada som ett
röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet. Bedömningen ska göras endast som ett led i bestämmande av skyddsnivå
för uppgiften och är således på intet sätt avgörande vid en prövning
enligt offentlighets- och sekretesslagen om utlämnande av uppgift.
Andra stycket innehåller bestämmelser om en motsvarande nivåindelning av uppgifter som ska skyddas enligt internationella
säkerhetsskyddsåtaganden. I regel är dock sådana uppgifter redan
klassificerade på motsvarande sätt av den stat eller mellanfolkliga
organisation från vilken uppgifterna härrör. En gjord klassificering
ska då godtas och läggas till grund för bestämmande av skyddsnivå.
I vissa internationella samarbeten förekommer det dock att en
svensk myndighet upprättar handlingar som innehåller uppgifter
som träffas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande. Bestämmelsen tar sikte på sådana situationer. I dessa fall kan det bli
aktuellt att göra en klassificering utifrån den skada som ett röjande
av uppgiften kan medföra för Sveriges förhållande till annan stat
eller mellanfolklig organisation. Det regelverk som är tillämpligt i
det aktuella samarbetet kan utgöra ett stöd vid bedömningen.
Säkerhetsskyddsavtal
4 § Vid upphandling eller ingående av ett avtal avseende varor, tjänster
eller byggentreprenader där det förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i informationssäkerhetsklassen konfidentiell eller däröver,
eller som i övrigt avser säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande
betydelse för Sveriges säkerhet, ska villkor anges i ett säkerhetsskyddsavtal för hur krav på säkerhetsskydd enligt 2 § ska tillgodoses av leverantören.
Den som ingått ett säkerhetsskyddsavtal med en leverantör ska också
kontrollera att de angivna villkoren om säkerhetsskydd följs och se till att
sådan anmälningsskyldighet som avses i 2 § första stycket 4 fullgörs.

Paragrafen innehåller bestämmelser om säkerhetsskyddsavtal vid
upphandling och anbudsförfaranden. Övervägandena finns i avsnitt
19.1–19.3.
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Bestämmelserna har ett vidare tillämpningsområde än motsvarande bestämmelser om säkerhetsskyddad upphandling i 8 § 1996
års säkerhetsskyddslag och ger också ett tydligare stöd för
säkerhetsskyddsavtal när den upphandlande verksamheten är ett
bolag, en förening eller en stiftelse som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Med leverantör avses även anbudssökande och
anbudsgivare. Ledning för tolkning av begreppet kan hämtas från
upphandlingslagstiftningen.
Paragrafen reglerar i vilka fall av upphandling som villkor för
säkerhetsskydd ska anges i ett säkerhetsskyddsavtal. Hänvisningen
till 2 § innebär att säkerhetsskyddet inte får göras mindre
långtgående än vad som följer av den bestämmelsen. Kravet på
säkerhetsskyddsavtal omfattar inte upphandlingar som avser
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i den lägsta informationssäkerhetsklassen. En begränsning till verksamhet av motsvarande
betydelse för Sveriges säkerhet finns också i fråga om upphandling i
verksamhet som, utan att den innebär tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, är att anse som säkerhetskänslig.
Det kan t.ex. vara fråga om upphandling av it-system eller andra
elektroniska kommunikationslösningar som avser för samhället
vitala funktioner och som medför höga krav på tillgänglighet och
riktighet. Ledning för vad som avses med motsvarande betydelse kan
hämtas från 3 kap. 4 § första stycket 3 om placering av anställningar
och annat deltagande i säkerhetsklass 3. Att krav inte ställs upp på
säkerhetsskyddsavtal för alla upphandlingar vid säkerhetskänslig
verksamhet innebär inget hinder mot att sådana avtal ändå ingås när
det t.ex. gäller en upphandling där det förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i den lägsta informationssäkerhetsklassen.
I andra stycket erinras också om att den som ingått ett
säkerhetsskyddsavtal med en anbudsgivare ska kontrollera det
överenskomna säkerhetsskyddet och att viss anmälningsskyldighet
fullgörs.
5 § Ett säkerhetsskyddsavtal enligt 4 § får, om det inte finns särskilda skäl,
ingås endast av staten, kommuner eller landsting.
Om en upphandlande verksamhet i enlighet med första stycket inte
själv får ingå ett säkerhetsskyddsavtal, ska en ansökan om ingående av
säkerhetsskyddsavtal göras till den myndighet som regeringen bestämmer.
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Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag.
Övervägandena finns i avsnitt 19.1–19.3. I paragrafen regleras vem
som får ingå ett säkerhetsskyddsavtal och anges hur en upphandlande verksamhet som inte på egen hand får ingå sådant avtal
ska gå till väga för att få till stånd ett avtal.
Första stycket innebär att enskilda verksamheter som regel inte
på egen hand får ingå ett säkerhetsskyddsavtal. Ordningen motsvaras och motiveras av den ordning som gäller för beslut om placering i säkerhetsklass enligt 3 kap. 5 § andra stycket. Säkerhetsskyddsavtal innebär i regel villkor om att personal hos leverantören
ska vara placerade i säkerhetsklass. Beslut om sådan placering får
fattas av enskilda endast om det föreligger särskilda skäl. Särskilda
skäl för eget beslutsfattande har ansetts kunna föreligga i fråga om
bolag där starka krav på oberoende gör sig gällande t.ex. i fråga om
Sveriges Radio Aktiebolag. Sådana bolag bör på egen hand kunna
ingå säkerhetsskyddsavtal.
Andra stycket innehåller en anvisning till upphandlande verksamheter som inte på egen hand får ingå ett säkerhetsskyddsavtal
att ansöka hos den myndighet som regeringen bestämmer att ett
sådant avtal ska träffas. Den ordningen avser att säkerställa att
avtalet formellt ingås av den myndighet som beslutar om placering i
säkerhetsklass för verksamheten i fråga.
Undantag från bestämmelser om säkerhetsskydd
6 § För riksdagen och dess myndigheter gäller endast bestämmelserna om
informationssäkerhetsklasser, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg. I
övrigt gäller lagen (2006:128) om säkerhetsskydd för riksdagen och dess
myndigheter.

Paragrafen anger i vilken utsträckning som lagen gäller för riksdagen och dess myndigheter och motsvarar i huvudsak 2 § 1996 års
säkerhetsskyddslag. Övervägandena finns i avsnitt 22.2.
För att riksdagen ska kunna tillämpa bestämmelserna om placering i säkerhetsklass behöver även bestämmelsen i 2 kap. 3 § om
informationssäkerhetsklass gälla för riksdagen och dess myndigheter. I förhållande till vad som gäller i dag kommer således lagens
tillämplighet i fråga om riksdagen och dess myndigheter att utvid-
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gas något. Även den reglering som ger möjlighet till säkerhetsintyg
för internationella behov bör gälla för riksdagen och dess myndigheter.
För att ange vad som i övrigt gäller i fråga om säkerhetsskydd
för riksdagen och dess myndigheter har en upplysning om lagen
(2006:128) om säkerhetsskydd för riksdagen och dess myndigheter
lagts till.
7 § Regeringen får i fråga om Regeringskansliet förordna om undantag
från andra bestämmelser i lagen än sådana som gäller informationssäkerhetsklasser, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att i fråga
om Regeringskansliet i viss utsträckning förordna om undantag
från lagen och motsvarar i huvudsak 32 § 1996 års säkerhetsskyddslag. Övervägandena finns i avsnitt 22.2. Undantagets räckvidd motsvarar vad som gäller för riksdagen och dess myndigheter enligt 6 §.
Det innebär bl.a. att undantaget från registerkontroll justerats till
säkerhetsprövning.
Särskilda bestämmelser om statsministerns tjänstebostäder
8 § I lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder finns särskilda bestämmelser om ansvar för
fysisk säkerhet och om samrådsskyldighet inför att säkerhetsskyddsavtal
ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass.

Paragrafen, som i sak motsvaras av 32 a § 1996 års säkerhetsskyddslag upplyser om att det finns särskilda bestämmelser om ansvar för
fysisk säkerhet och om samrådsskyldighet inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid
statsministerns tjänstebostäder. I övrigt gäller säkerhetsskyddslagens bestämmelser även i verksamhet som bedrivs vid de aktuella
fastigheterna.
En justering har gjorts så till vida att benämningen tillträdesbegränsning ändrats till fysisk säkerhet. Det är en följd av motsvarande ändring i 1 § 2.
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9 § Bestämmelser om förbud mot tillträde till vissa byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt finns i skyddslagen (2010:305).

Paragrafen har efter viss språklig justering förts över från 10 §
andra stycket 1996 års säkerhetsskyddslag. Den innehåller en hänvisning till de i förhållande till säkerhetsskyddslagen mer kvalificerade åtgärder i fråga om fysisk säkerhet som bestämmelser i
skyddslagen (2010:305) gör möjliga. Övervägandena finns i avsnitt
17.2.
3 kap. Säkerhetsprövning
Vem som ska säkerhetsprövas
1 § Den som genom anställning eller på något annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövning ska dock inte göras när det gäller
1. ledamöter av regeringen, av Europaparlamentet, av riksdagen
eller av kommun- och landstingsfullmäktige, eller
2. andra uppdrag som offentliga försvarare eller ombud inför
domstol än sådana som avser offentligt ombud enligt 27 kap. 27 §
rättegångsbalken eller integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen
(2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol.
Paragrafen anger krav på säkerhetsprövning när en person genom
anställning eller på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig
verksamhet. Från kravet på sådan prövning undantas bl.a. riksdagsledamöter. I huvudsak motsvarande bestämmelser finns i 11 och
13 §§ 1996 års säkerhetsskyddslag. Undantagen har dock tidigare
avsett endast registerkontroll. De särskilda skäl som i förarbetena
till 1996 års lag har redovisats för undantagen motiverar att undantagen utsträcks till att avse säkerhetsprövning. Vidare har i första
punkten förtydligats vilka grupper som omfattas av undantaget.
Undantaget från kravet på säkerhetsprövning enligt denna paragraf
hindrar inte att ett säkerhetsintyg enligt 4 kap. 2 § utfärdas för att
underlätta internationell samverkan. Vidare gäller undantaget
endast när sådana funktioner som anges i paragrafen utövas. Om
t.ex. en person som är ledamot av riksdagen i någon annan egen-
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skap deltar i säkerhetskänslig verksamhet, ska personen säkerhetsprövas.
Säkerhetsprövningens syfte och dess innehåll
2 § Säkerhetsprövningen ska klarlägga om personen kan antas vara lojal
mot de intressen som skyddas i denna lag och i övrigt pålitlig från
säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska beaktas sådana
omständigheter som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.

I paragrafen anges vad säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga.
I huvudsak har bestämmelsen överförts från 11 § första stycket 2
1996 års säkerhetsskyddslag. Bestämmelsen har dock gjorts tydligare på så sätt att det anges att omständigheter som kan innebära
sårbarheter i säkerhetshänseende hos den person som prövningen
avser ska beaktas. Övervägandena finns i avsnitt 18.4.
3 § En inledande säkerhetsprövning ska göras innan deltagandet i den
säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas. Prövningen ska innefatta en
grundutredning samt registerkontroll och särskild personutredning i den
omfattning som anges i 6, 7 och 10 §§. Om det finns särskilda skäl, får den
inledande säkerhetsprövningen göras mindre omfattande.
Säkerhetsprövningen ska därefter följas upp under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

I paragrafen finns bestämmelser om när säkerhetsprövning ska
göras och vilka huvudsakliga moment prövningen består av. Övervägandena finns i avsnitt 18.4. Bestämmelserna, som i sak delvis
motsvarar 11 § 1996 års säkerhetsskyddslag, har utformats i syfte
att tydliggöra dels att kravet på säkerhetsprövning kan aktualiseras
inte bara vid ett anställningstillfälle eller liknande, utan också när
t.ex. ändrade arbetsuppgifter innebär deltagande i säkerhetskänslig
verksamhet, dels att säkerhetsprövning är en åtgärd som innebär ett
uppföljningsansvar under hela den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Bestämmelsen kompletteras av 14 §
om bedömning vid säkerhetsprövning.
I första stycket har uttrycket grundutredning lagts till för att
understryka att säkerhetsprövningen förutsätter en mer allsidig
personkännedom än den som en registerkontroll kan ge. Med
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grundutredning avses uppgifter om personliga förhållanden av
betydelse för säkerhetsprövningen. Utredningen kan innebära
kontroll av betyg, intyg och referenser samt att uppgifter från den
som kontrollen avser hämtas in, t.ex. genom en intervju eller
genom ett frågeformulär. Omfattningen av grundutredningen och
utförandet av den bör anpassas till vilket slag av deltagande i
säkerhetskänslig verksamhet det är fråga om. En grundutredning
bör alltid ha gjorts innan en registerkontroll kan komma i fråga,
men utredningen kan också behöva kompletteras om uppgifter
lämnas ut efter registerkontroll. Om det mot bakgrund av vad som
kommit fram vid grundutredningen står klart att det är olämpligt
att den som prövningen avser deltar i den säkerhetskänsliga verksamheten, ska inte någon ansökan om registerkontroll göras.
I första stycket anges också att, om det finns särskilda skäl, den
inledande säkerhetsprövningen får göras mindre omfattande.
Bestämmelsen motsvaras närmast av det undantag från registerkontroll som finns i 16 § 1996 års säkerhetsskyddslag. Särskilda
skäl bör kunna föreligga om den som prövningen avser redan tidigare har prövats på motsvarande sätt och ytterligare utredning
därför inte bedöms kunna tillföra något nytt i sak. Ett undantag
bör dock inte kunna avse registerkontrollmomentet i dess helhet
eftersom den kontrollen innebär att också uppgifter som tillförs
registren efter den inledande säkerhetsprövningen kan komma att
lämnas ut för säkerhetsprövning (se 7 § andra stycket).
Andra stycket saknar direkt motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag och innehåller bestämmelser om uppföljande säkerhetsprövning. Bestämmelsen innebär krav på att den inledande
säkerhetsprövningen, som föranleder en bedömning enligt 14 §,
följs upp. Det innebär ett förtydligande om att säkerhetsprövning
är en åtgärd som ska fortgå så länge deltagandet i den
säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Ett avslutningssamtal kan
vara en viktig del av säkerhetsprövningen. Krav på uppföljning
innebär bl.a. att uppgifterna i grundutredningen ska hållas
uppdaterade. Att registerkontrollen pågår genom en bevakning
förtydligas också särskilt i 7 § andra stycket.
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Säkerhetsklasser
4 § En anställning eller ett annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet
ska placeras i säkerhetsklass enligt följande.
1. Säkerhetsklass 1, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i
verksamheten i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i informationssäkerhetsklassen kvalificerat hemlig, eller på annat sätt till följd
av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka synnerligen
allvarlig skada för Sveriges säkerhet.
2. Säkerhetsklass 2, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i
verksamheten i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i informationssäkerhetsklassen hemlig eller i ringa omfattning får del av uppgifter i informationssäkerhetsklassen kvalificerat hemlig, eller på annat
sätt till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka
allvarlig skada för Sveriges säkerhet.
3. Säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i
verksamheten får del av uppgifter i informationssäkerhetsklassen konfidentiell eller i ringa omfattning får del av uppgifter i informationssäkerhetsklassen hemlig, eller på annat sätt till följd av sitt deltagande i
verksamheten har möjlighet att orsaka en inte obetydlig skada för Sveriges
säkerhet.
En anställning eller ett annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet
ska också i andra fall än sådana som följer av första stycket placeras i en
säkerhetsklass som motsvarar de krav på säkerhetsprövning som följer av
ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
En anställning eller ett annat deltagande får placeras i säkerhetsklass
endast om behovet av säkerhetsskydd inte kan tillgodoses på annat sätt.

I paragrafen finns bestämmelser om placering av anställningar eller
annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet i säkerhetsklass.
Övervägandena finns i avsnitt 18.5, 18.6 och 18.8.
I första stycket anges grunderna för indelning i säkerhetsklass
som i flera avseenden avviker från motsvarande bestämmelser om
säkerhetsklasser i 17 § 1996 års säkerhetsskyddslag. Tillämpningsområdet är vidare dels genom övergången från hemliga uppgifter
till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, dels genom att en alternativ grund införs för placering i säkerhetsklass som delvis motsvarar säkerhetsprövning med registerkontroll enligt 14 § 1996 års
säkerhetsskyddslag (skydd mot terrorism). I fråga om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter utgår bestämmelserna från den fyrgradiga indelning i informationssäkerhetsklasser som ska göras
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enligt 2 kap. 3 §. Den lägsta informationssäkerhetsklassen föranleder dock inte placering i säkerhetsklass.
I andra stycket finns en bestämmelse som anger att en anställning eller ett annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet också
i andra fall än sådana som följer av första stycket ska placeras i en
säkerhetsklass som motsvarar de krav på säkerhetsprövning som
följer av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande. Bestämmelsen
bedöms ha ett begränsat tillämpningsområde. Avsikten med bestämmelsen, är att fullt ut kunna tillgodose bl.a. krav på säkerhetsskydd
som följer av internationella konventioner och EU-rätten inom
områdena luftfartsskydd, hamnskydd och sjöfartsskydd. I fråga om
verksamhet som innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter är regleringen i första stycket uttömmande. Den alternativa grunden för placering i säkerhetsklass enligt första stycket
förutsätter en bedömning att deltagandet i verksamheten är av
sådan art att det finns en möjlighet att orsaka en varierande grad av
skada för Sveriges säkerhet. Om deltagandet inte bedöms kunna
orsaka skada för Sveriges säkerhet av det slag som förutsätts i
första stycket, innebär bestämmelsen i andra stycket att deltagandet ändå ska placeras i säkerhetsklass om krav på säkerhetsprövning
följer av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
Tredje stycket innehåller en erinran om att en anställning eller ett
annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet får placeras i
säkerhetsklass endast om behovet av säkerhetsskydd inte kan
tillgodoses på annat sätt.
Vem som beslutar om placering i säkerhetsklass
5 § Riksdagen och dess myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklass såvitt avser riksdagens förvaltningsområde.
I övrigt beslutar regeringen om placering i säkerhetsklass. Regeringen
får föreskriva att myndigheter och andra för vilka bestämmelserna om
säkerhetsprövning gäller beslutar om placering i säkerhetsklass. Denna
beslutanderätt får tilldelas enskilda endast om det finns särskilda skäl.

I paragrafen finns den grundläggande regleringen om vem som
beslutar om placering i säkerhetsklass. Övervägandena finns i avsnitt 18.10. Bestämmelsen motsvarar i sak 20 § 1996 års säkerhetsskyddslag. Viss reglering som avsåg för riksdagen och dess myndig-
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heter interna angelägenheter har dock utgått. En skillnad är vidare
att bestämmelsen endast avser beslut om placering i säkerhetsklass.
I princip all registerkontroll enligt lagen ska föregås av ett beslut
om placering i säkerhetsklass. Att en registerkontroll ska göras vid
sådan placering följer av 7 § varför ett särskilt beslut om registerkontroll inte behövs. I den till lagen hörande förordningen regleras
på ansökan av vem som Säkerhetspolisen ska utföra registerkontroll. Av den regleringen framgår att huvudregeln är att sådan
ansökan till Säkerhetspolisen endast görs av myndigheter och andra
till vilka regeringen delegerat rätten att besluta om placering i
säkerhetsklass.
Registerkontroll
6 § Med registerkontroll avses i denna lag att uppgifter i den omfattning
som följer av 12 § hämtas från register som omfattas av lagen (1998:620)
om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister eller lagen
(2010:362) om polisens allmänna spaningsregister. Med registerkontroll
avses också att uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen
(2010:361) hämtas in.

Paragrafen motsvarar 12 § 1996 års säkerhetsskyddslag. Mindre
redaktionella ändringar har gjorts. Någon ändring i sak är inte avsedd.
7 § Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass.
Vid registerkontroll enligt första stycket ska också uppgifter enligt 6 §
löpande hämtas in under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

Paragrafen som anger när registerkontroll ska göras motsvarar
delvis 13 § 1996 års säkerhetsskyddslag. Övervägandena finns i
avsnitt 18.4.
Första stycket motsvarar 13 § första stycket 1996 års säkerhetsskyddslag. Vissa redaktionella ändringar har gjorts i syfte att förenkla bestämmelsen. Någon ändring i sak är inte avsedd.
Av andra stycket framgår det förhållandet att registerkontollen i
praktiken innebär en kontinuerlig bevakning av tillkommande upp-
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gifter (s.k. spontanutfall). Någon motsvarande bestämmelse finns
inte i 1996 års säkerhetsskyddslag utan stödet för förfarandet finns
i förordningen till 1996 års säkerhetsskyddslag (29 § andra stycket
1996 års säkerhetsskyddsförordning).
8 § Om det finns särskilda skäl, får registerkontroll av någon som ska
delta i en säkerhetskänslig verksamhet göras utan föregående placering i
säkerhetsklass. Föreskrifter om detta meddelas av regeringen, utom såvitt
gäller riksdagen och dess myndigheter.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen i fråga om
registerkontroll i annat fall än vid placering i säkerhetsklass. Övervägandena finns i avsnitt 18.6. Bestämmelsen saknar direkt motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag. I sak motsvaras dock bestämmelsen delvis av 14 § 1996 års säkerhetsskyddslag (skydd mot
terrorism) som innebär registerkontroll utan placering i säkerhetsklass. Bestämmelserna i 4 § om placering i säkerhetsklass medför
dock att i princip all registerkontroll enligt den tidigare bestämmelsen om skydd mot terrorism inordnas i det systemet. I fråga om
verksamhet av tillfällig karaktär i samband med statsbesök, vissa
internationella konferenser och liknande bör dock på samma sätt
som enligt 14 § 1996 års säkerhetsskyddslag finnas ett utrymme för
regeringen att föreskriva om registerkontroll (jfr. 26 a § 1996 års
säkerhetsskyddsförordning).
9 § Bestämmelser om registerkontroll finns också i 4 kap. om internationell säkerhetsskyddssamverkan och säkerhetsintyg.

Paragrafen som endast är av upplysande slag saknar motsvarighet i
1996 års säkerhetsskyddslag. Den innehåller en hänvisning till de
möjligheter att besluta om registerkontroll som följer av bestämmelserna om bl.a. säkerhetsintyg för internationella behov i 4 kap.
Särskild personutredning
10 § En särskild personutredning ska göras vid registerkontroll som avser
anställning eller annat deltagande i verksamhet, om anställningen eller
deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Utred-
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ningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska
förhållanden. I övrigt ska utredningen ha den omfattning som behövs.

Paragrafen motsvarar i stort 18 § 1996 års säkerhetsskyddslag. Den
del av bestämmelsen som handlar om kontroll efter ansökan från
annan stat eller mellanfolklig organisation har dock flyttats till
4 kap. 5 §. I övrigt har vissa mindre redaktionella ändringar gjorts.
Någon ändring i sak är inte avsedd.
Krav på samtycke
11 § Registerkontroll och särskild personutredning får göras endast om
den som säkerhetsprövningen gäller har lämnat sitt samtycke. Samtycket
ska anses gälla också kontroller och utredningar under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

Paragrafen motsvarar i huvudsak 19 § 1996 års säkerhetsskyddslag.
Vissa redaktionella ändringar har gjorts. Någon ändring i sak är inte
avsedd.
Bestämmelsen innebär att ett lämnat samtycke gäller också
kontroller och utredningar som görs efter den inledande säkerhetsprövningen. Den som hämtar in samtycket bör klargöra detta
förhållande för den som säkerhetsprövningen gäller.
Utlämnande av uppgifter
12 § Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar om uppgifter som
kommit fram vid registerkontroll och särskild personutredning ska lämnas
ut för säkerhetsprövning. Utlämnande av uppgifter får omfatta
1. för säkerhetsklass 1 eller 2: uppgifter om den kontrollerade som
finns i något av de register som anges i 6 § eller som behandlas med stöd
av polisdatalagen (2010:361). Om det är oundgängligen nödvändigt, får
också motsvarande uppgifter om den kontrollerades make eller sambo
lämnas ut, eller
2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas hos
Säkerhetspolisen med stöd av polisdatalagen.
Om det finns synnerliga skäl, får utlämnandet omfatta även andra
uppgifter än sådana som avses i första stycket.
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En uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller särskild
personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning endast om den i det
enskilda fallet kan antas ha betydelse för prövningen av den kontrollerades pålitlighet från säkerhetssynpunkt.

Innehållet i paragrafen har förts över från 21 och 23 §§ 1996 års
säkerhetsskyddslag samt 31 § 1996 års säkerhetsskyddsförordning.
Redaktionella ändringar har gjorts. Vidare betonas särskilt att
bedömningen ska gälla den aktuella anställningen eller motsvarande. Övervägandena finns i avsnitt 18.9.
13 § Innan en uppgift lämnas ut för säkerhetsprövning ska den som uppgiften avser ges tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock inte
om uppgiften omfattas av sekretess i förhållande till den enskilde enligt
någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
än 35 kap. 3 §.
Även om uppgiften omfattas av sådan sekretess, ska den som uppgiften avser ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften lämnas ut, om hans eller
hennes intresse av att få yttra sig skäligen bör ha företräde framför det
intresse som sekretessen ska skydda.

Paragrafen har förts över från 25 § 1996 års säkerhetsskyddslag.
Vissa redaktionella ändringar har gjorts. Någon ändring i sak är inte
avsedd.
Bedömning vid säkerhetsprövning
14 § Säkerhetsprövningen innebär en bedömning enligt 2 § av en persons
lämplighet för att delta i en säkerhetskänslig verksamhet. Bedömningen
ska utgå från uppgifter som kommit fram vid genomförandet av grundutredningen och den kännedom som i övrigt finns om den som ska prövas,
uppgifter som har lämnats ut efter registerkontroll och särskild personutredning, arten av den verksamhet för vilken prövningen görs samt omständigheterna i övrigt.
Bedömningen görs av den som beslutar om anställning eller annat
deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten. Har någon annan ett
avgörande bestämmande över den prövades lämplighet att delta i den
säkerhetskänsliga verksamheten, gör dock denne den slutliga bedömningen.
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Om det finns anledning till det, ska en tidigare gjord bedömning avseende en persons lämplighet för att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten omprövas.

Innehållet i paragrafen är delvis nytt. Delar av innehållet har dock
hämtats från 27 § 1996 års säkerhetsskyddslag. Övervägandena
finns i avsnitt 18.4 och 18.11.
I första stycket klargörs inledningsvis att säkerhetsprövningen
innebär en bedömning enligt 2 § av en persons lämplighet för att
delta i en säkerhetskänslig verksamhet. Därefter anges vad bedömningen ska grundas på. Innehållet i den delen överensstämmer i
stort med motsvarande bestämmelse i 27 § 1996 års säkerhetsskyddslag. Innehållet har dock utvecklats något.
Innehållet i andra stycket är nytt men motsvarar delvis 27 § 1996
års säkerhetsskyddslag. Bestämmelsen tydliggör att bedömningen
görs av den som beslutar om anställning eller annat deltagande i
den säkerhetskänsliga verksamheten. I det avseendet kan bestämmelsen för vissa verksamheter innebära en ändring i sak för det fall
att arbetsgivaren inte själv beslutar om säkerhetsklass och därigenom bestämmer om registerkontroll (jfr 27 § 1996 års
säkerhetsskyddslag).
Av det sista ledet i stycket följer dock att det sistnämnda inte
gäller om någon annan har ett avgörande bestämmande över den
prövades lämplighet att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten.
I vissa fall förutsätts nämligen att den slutliga bedömningen i fråga
om deltagandet i säkerhetskänslig verksamhet görs av en myndighet eller annat offentligt organ. Det gäller bl.a. i fråga om verksamheter vid flygplatser där det följer av internationella konventioner
om luftfartsskydd att t.ex. ett tillträde till vissa säkerhetsområden
som ska finnas på en flygplats förutsätter en godkänd registerkontroll. I dessa fall genomförs säkerhetsprövningen i regel på så
sätt att den som beslutar om anställningen ansvarar för grundutredningen och utifrån den gör en första bedömning. Om den
prövade bedöms vara pålitlig, begärs sedan att den ansvariga myndigheten (Transportstyrelsen) går vidare i ärendet med en registerkontroll. För det fall att uppgifter efter sådan kontroll lämnas ut till
myndigheten, bestämmer myndigheten om den som kontrollen
avser ska få delta i verksamheten. På grundval av myndighetens
beslut kan sedan ett behörighetsbevis i enlighet med internationella
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regelverk utfärdas. Motsvarande ordning kan gälla på andra områden t.ex. hamnskydd, sjöfartsskydd och strålskydd. Också när det
gäller säkerhetsskyddad upphandling innebär avtalet i regel en liknande uppdelning av ansvar för säkerhetsprövningen. På samma
sätt som i övrigt gäller för säkerhetsprövningen bör i regel eventuella uppgifter som kommer fram vid en registerkontroll bedömas
utifrån vad som i övrigt kommit fram under säkerhetsprövningen
och utifrån vad arbetsuppgifterna innebär. Samrådsskyldigheten,
som liksom i dag bör framgå av förordning, bör därför innebära ett
krav samråd om inte särskilda skäl talar emot sådant samråd.
I tredje stycket förtydligas att en tidigare gjord bedömning avseende en persons lämplighet för att delta i den säkerhetskänsliga
verksamheten ska omprövas om det finns anledning till det.
4 kap. Internationell säkerhetsskyddssamverkan och
säkerhetsintyg
Nationell säkerhetsmyndighet
1 § Den som regeringen bestämmer ska fullgöra uppgiften som nationell
säkerhetsmyndighet och nationell industrisäkerhetsmyndighet i enlighet
med internationella säkerhetsskyddsåtaganden.

Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag.
Övervägandena finns i avsnitt 20.3.
Bestämmelsen utgår från att det enligt olika internationella
säkerhetsskyddsåtaganden förutsätts att Sverige anger funktioner
för fullgörandet av uppgifter som enligt åtagandena ankommer på
en nationell säkerhetsmyndighet och en nationell industrisäkerhetsmyndighet. Bestämmelsen upplyser om att regeringen
bestämmer vilka myndigheter som ska fullgöra dessa funktioner.
Bestämmelsen är således endast av upplysande karaktär. En
upplysning om sådana nationella funktioner i fråga om
säkerhetsskydd bör finnas i lagen för att göra kapitlets bestämmelser om bl.a. säkerhetsintyg begripliga. I 7 § anges behörighet att
besluta om registerkontroll och utfärda intyg i ärenden enligt 2 och
5 §§ för den nationella säkerhetsskyddsmyndigheten och den
nationella industrisäkerhetsmyndigheten.
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Säkerhetsintyg
2 § Ett säkerhetsintyg får utfärdas för personer och leverantörer när en
annan stat eller mellanfolklig organisation ansökt om sådant underlag, om
1. behov av sådant intyg finns vid internationell samverkan avseende
säkerhetskänslig verksamhet enligt denna lag, eller
2. intyget, utöver vad som följer av punkten 1, kan underlätta för en
person som har hemvist i Sverige eller för en leverantör med säte i Sverige
att delta i en verksamhet som en annan stat eller en mellanfolklig
organisation bedömer vara i behov av säkerhetsskydd.
Ett intyg enligt första stycket får utfärdas endast om deltagandet avser
verksamhet i eller för en stat eller mellanfolklig organisation som omfattas
av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande. Om det finns särskilda
skäl, får regeringen besluta om undantag från kravet på ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande.

Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag.
Övervägandena finns i avsnitt 20.4.1–20.4.3.
Bestämmelsen i första stycket omfattar två huvudsakliga situationer. I den första situationen förutsätts en internationell samverkan mellan Sverige och en annan stat eller mellanfolklig organisation som rör säkerhetskänslig verksamhet. I den andra situationen
får ett intyg utfärdas för att tillgodose behovet av att underlätta för
en person eller leverantör att kunna delta i det som i en annan stat
eller mellanfolklig organisation motsvarar säkerhetskänslig verksamhet. I den sistnämnda situationen behöver deltagandet inte vara
inom ramen för ett internationellt samarbete som Sverige deltar i.
I andra stycket anges att för båda situationerna gäller att den
ifrågavarande staten eller organisationen ska omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande. Skälet till detta krav är att
Sverige av reciprocitetsskäl måste godta ett motsvarande intyg från
den andra parten. Regeringen får besluta om undantag från detta
krav om det finns särskilda skäl. Sådana skäl torde enbart vara
aktuella för intyg enligt den första punkten, t.ex. i internationella
samarbeten där ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande ännu
inte har trätt i kraft men där det finns ett behov av att delge
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mellan parterna.
3 § En säkerhetsprövning som innefattar registerkontroll enligt 3 kap. 6 §
får göras, om det behövs för att ett säkerhetsintyg ska kunna utfärdas. Vid
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sådan registerkontroll får också en särskild personutredning enligt 3 kap.
10 § göras.

Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag.
Övervägandena finns i avsnitt 20.4.2 och 20.4.3. Huvuddelen av de
personer som kan komma i fråga för intyg enligt 2 § kommer redan
att vara placerade i säkerhetsklass. Intyget kan då utfärdas på den
grunden utan att någon ytterligare utredning behöver göras.
Bestämmelsen i denna paragraf tar sikte på det fåtal fall när en
tidigare säkerhetsprövning saknas. I dessa fall görs ingen placering i
säkerhetsklass och därför behövs en möjlighet till registerkontroll
inom ramen för den säkerhetsprövning som görs för att kunna
utfärda ett intyg.
4 § Vid ärenden om säkerhetsintyg gäller bestämmelserna om säkerhetsprövning i 3 kap. 2, 6, 10–13 §§ samt 14 § första stycket.

Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag.
Övervägandena finns i avsnitt 20.4.1–20.4.3. Bestämmelsen kompletterar 3 § på ett sådant sätt att det förtydligas att det som
normalt gäller för säkerhetsprövning enligt 3 kap. även i tillämpliga
delar gäller säkerhetsprövning som görs i syfte att kunna utfärda ett
säkerhetsintyg. Säkerhetsprövning enligt 3 § måste dock anpassas
till att det endast är fråga om en inledande säkerhetsprövning. Den
för vars verksamhet intyget utfärdas övertar det kontinuerliga
säkerhetsprövningsansvaret i enlighet med de bestämmelser som
gäller där verksamheten bedrivs.
Registerkontroll på ansökan av en annan stat eller
mellanfolklig organisation
5 § Registerkontroll enligt 3 kap. 6 § får göras när en annan stat eller
mellanfolklig organisation ansökt om sådant underlag, om
1. den person som ansökan gäller har eller har haft hemvist i Sverige,
och
2. personen genom anställning eller på annat sätt ska delta i en verksamhet där det för deltagandet gäller regler om registerkontroll vid
säkerhetsprövning som motsvarar reglerna i denna lag.
Vid registerkontroll enligt första stycket får också en särskild personutredning enligt 3 kap. 10 § göras.
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Paragrafen motsvarar närmast 15 § 1996 års säkerhetsskyddslag. En
till bestämmelsen korresponderande sekretessbrytande bestämmelse finns i 5 kap. 3 §. Övervägandena finns i avsnitt 20.4.4.
Första stycket utgår i stort från motsvarande bestämmelse i 15 §
första stycket 1996 års säkerhetsskyddslag. Vissa redaktionella ändringar har dock gjorts. Bestämmelsen är ett komplement till
regleringen om säkerhetsintyg enligt 2–4 §§. Den tar sikte på det
förhållandet att en person med anknytning till Sverige ska genomgå
något som motsvarar en säkerhetsprövning i en annan stat eller
mellanfolklig organisation. I dessa fall ska det inte utfärdas något
säkerhetsintyg, utan det är fråga endast om att lämna ut uppgifter
efter registerkontroll.
I andra stycket anges att det i dessa fall även får göras en särskild
personutredning enligt 3 kap. 10 § enligt förutsättningarna i den
bestämmelsen. I 1996 års säkerhetsskyddslag finns en motsvarande
bestämmelse i 18 §.
6 § Vid ärenden enligt 5 § gäller bestämmelserna om registerkontroll,
särskild personutredning och samtycke i 3 kap. 6 och 10–13 §§.

Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag men
får anses följa av bestämmelsen i den lagens 15 §. Övervägandena
finns i avsnitt 20.4.4.
Bestämmelsen förtydligar på samma sätt som 4 § att bestämmelserna i 3 kap. om registerkontroll, särskild personutredning och
samtycke i tillämpliga delar gäller vid sådana förfaranden som avses
i 5 §.
Vem som beslutar om registerkontroll och utfärdar intyg
7 § Den nationella säkerhetsmyndigheten beslutar om registerkontroll
enligt 3 och 5 §§ samt utfärdar intyg enligt 2 § och lämnar underlag enligt
5 §.
Om en registerkontroll föranleds av ett ärende om säkerhetsintyg för
leverantör, beslutar i stället den nationella industrisäkerhetsmyndigheten
om registerkontrollen och utfärdar intyg enligt 2 §.
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Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag.
Övervägandena finns i avsnitt 20.3 och 20.4.
Första stycket anger att det är den nationella säkerhetsmyndigheten enligt 1 § som beslutar om och vidtar de åtgärder som anges i
2, 3 och 5 §§.
Andra stycket anger en särskild ordning när en registerkontroll
eller ett säkerhetsintyg enligt bestämmelser i kapitlet avser en leverantör. I sådana situationer är det den nationella industrisäkerhetsmyndigheten enligt 1 § som beslutar om registerkontroll och utfärdar intyg.
5 kap. Övriga bestämmelser
Tystnadsplikt
1 § Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter om någon
annans personliga förhållanden får inte obehörigen röja eller utnyttja
dessa uppgifter.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag.
Övervägandena finns i avsnitt 18.12.
Första stycket innebär en tystnadsplikt som tar sikte på att
skydda enskildas integritet vid säkerhetsprövning enlig denna lag. I
sådana ärenden kan förekomma såväl uppgifter som efter registerkontroll lämnats ut för säkerhetsprövning som uppgifter om den
kontrollerade som kommit fram vid en grundutredning t.ex. vid en
intervju med den kontrollerade.
Andra stycket upplyser om att motsvarande tystnadsplikt gäller i
det allmännas verksamhet enligt bestämmelser i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
2 § Den som på grund av anställning eller på annat sätt deltar eller har
deltagit i säkerhetskänslig verksamhet enligt denna lag får inte obehörigen
röja eller utnyttja säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Tystnadsplikten gäller om anställningen eller deltagandet placerats i säkerhetsklass
enligt 3 kap. 4 §.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag.
Övervägandena finns i avsnitt 22.1.
I första stycket anges att tystnadsplikt gäller för den som på
grund av anställning eller på annat sätt deltar eller har deltagit i
säkerhetskänslig verksamhet enligt denna lag. En förutsättning för
tystnadsplikten är dock att anställningen eller deltagandet placerats
i säkerhetsklass. Den som under sådana former har deltagit i
säkerhetskänslig verksamhet får således inte obehörigen föra vidare
eller på annat sätt utnyttja uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som Sverige i förhållanden till annan stat eller
mellanfolklig organisation har åtagit sig att skydda. Bestämmelserna i 3 kap. 4 § om placering i säkerhetsklass innebär att den som
genom anställning eller genom annat deltagande enbart får del av
uppgifter i den lägsta informationssäkerhetsklassen inte ska placeras i säkerhetsklass. Det medför att tystnadsplikten inte omfattar
den som kommer att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enbart i den lägsta informationssäkerhetsklassen. Avgränsningen till anställning eller deltagande som medför en placering i
säkerhetsklass har valts för att det ska vara tydligt i vilka fall
tystnadsplikten gäller. Ett förbud mot att obehörigen röja eller
utnyttja säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan dock åstadkommas även genom att vid ett överlämnade av sådana uppgifter
till en verksamhet som inte omfattas av offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) ställa upp förbehåll om sekretess för uppgifterna.
I fråga om hur tystnadsplikten förhåller sig till meddelarfriheten
bör vissa bestämmelser i tryckfrihetsförordningen (TF) och
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) noteras. Av 7 kap. 3 § 1 TF och
5 kap. 3 § YGL följer att meddelarfriheten är inskränkt om ett
uppgiftslämnande är straffbart som bl.a. spioneri, grovt spioneri
eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller försök,
förberedelse eller stämpling till sådant brott.
I andra stycket finns en upplysning om att i det allmännas verksamhet gäller i stället bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.
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Sekretessbrytande bestämmelse
3 § Sekretess hindrar inte att den nationella säkerhetsmyndigheten enligt
4 kap. 1 § i ett ärende om underlag för säkerhetsprövning enligt 4 kap. 5 §
till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation lämnar ut en
uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller särskild personutredning, om det står klart att ett sådant utlämnande är förenligt med
svenska intressen.

Paragrafen saknar motsvarighet i 1996 års säkerhetsskyddslag.
Övervägandena finns i avsnitt 20.4.5.
Bestämmelsen ger stöd för att lämna ut uppgifter som omfattas
av bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) till en annan stat eller mellanfolklig organisation i ett
ärende enligt 4 kap. 5 § om underlag för säkerhetsprövning.
Bestämmelsen utgör en sådan föreskrift som anges i 8 kap. 3 § 1
offentlighets- och sekretesslagen. Kravet på att det står klart att
utlämnandet är förenligt med svenska intressen har sin grund i att
det kan förekomma uppgifter som kommit fram vid en registerkontroll som av olika skäl är olämpliga att delge en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation.
Tillsyn
4 § Den som regeringen bestämmer ska utföra tillsyn över säkerhetsskyddet hos myndigheter och andra som lagen gäller för samt hos leverantörer
som har träffat ett säkerhetsskyddsavtal.

Paragrafen motsvarar 31 § första stycket 1996 års säkerhetsskyddslag. Vissa redaktionella ändringar har gjorts. Någon ändring i sak är
inte avsedd.
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Föreskrifter om verkställighet
5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
de närmare föreskrifter som behövs för lagens tillämpning.

Paragrafen motsvarar 33 § 1996 års säkerhetsskyddslag. Vissa
redaktionella ändringar har gjorts. Någon ändring i sak är inte
avsedd.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Genom lagen upphävs säkerhetsskyddslagen (1996:627).
3. En anställning eller annat deltagande som enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) placerats i säkerhetsklass 1–3 ska motsvara en
placering enligt 3 kap. 4 § i säkerhetsklass 1–3. En registerkontroll med
stöd av 14 § säkerhetsskyddslagen ska i den utsträckning regeringen föreskriver motsvara ett beslut om placering i säkerhetsklass 3.

Första och andra punkten i de avslutande bestämmelserna i lagen
anger datum för lagens ikraftträdande och att 1996 års säkerhetsskyddslag därigenom upphävs.
Till följd av upphävandet behövs en reglering om vad som ska
gälla i fråga om beslut om placering i säkerhetsklass och registerkontroll till skydd mot terrorism enligt 1996 års säkerhetsskyddslag.
Tredje punkten anger att en anställning eller annat deltagande
som enligt 1996 års säkerhetsskyddslag placerats i säkerhetsklass 1–
3 ska anses motsvara en placering enligt 3 kap. 4 § i säkerhetsklass
1–3. I fråga om registerkontroll till skydd mot terrorism enligt 14 §
1996 års säkerhetsskyddslag anges att sådan registerkontroll i den
utsträckning regeringen föreskriver ska motsvara ett beslut om
placering i säkerhetsklass 3. Avsikten är att regeringen för
merparten av de kontroller som utförts med stöd av den nämnda
bestämmelsen ska kunna föreskriva att det tidigare beslutet gäller
som ett beslut om placering i säkerhetsklass 3.
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Förslaget till lag om ändring i polislagen
(1984:387)

Den ändring som föreslås i polislagen (3 §) är en följd av att 1996
års säkerhetsskyddslag upphör att gälla och ersätts av säkerhetsskyddslagen (2017:xx). Hänvisningen i 3 § till säkerhetsskyddslagen måste därför justeras. Någon ändring i sak är inte avsedd.

24.3

Förslaget till lag om ändring i elberedskapslagen
(1997:288)

Den ändring som föreslås i elberedskapslagen (2 §) är en följd av
att 1996 års säkerhetsskyddslag upphör att gälla och ersätts av
säkerhetsskyddslagen (2017:xx). Hänvisningen i 2 § till säkerhetsskyddslagen måste därför justeras. Till följd av benämningen tillträdesbegränsning i säkerhetsskyddslagen ändrats till fysisk säkerhet behöver dessutom i hänvisningen den nya benämningen läggas
till.

24.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:938)
om behandling av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Den ändring som föreslås i lagen om behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga polislagen (9 §) är en följd av att 1996 års
säkerhetsskyddslag upphör att gälla och ersätts av säkerhetsskyddslagen (2017:xx). Hänvisningen i 9 § till säkerhetsskyddslagen måste
därför justeras. Någon ändring i sak är inte avsedd.

24.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:128)
om säkerhetsskydd i riksdagen och dess
myndigheter

De ändringar som föreslås i lagen om (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter är en följd av att 1996 års
säkerhetsskyddslag upphör att gälla och ersätts av säkerhetsskyddslagen (2017:xx). Hänvisningarna i 7, 8 och 10 §§ till säkerhets554
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skyddslagen och till paragrafer i den lagen måste därför justeras.
Vidare görs i 7 § en mindre ändring i sak till följd av den justering
som har gjorts i 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen i fråga om i vilken
omfattning lagen ska gälla för riksdagen och dess myndigheter.

24.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:258)
om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och
militära säkerhetstjänst

Den ändring som föreslås i lagen om behandling av personuppgifter
i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära
säkerhetstjänst (1 kap. 10 §) är en följd av att 1996 års säkerhetsskyddslag upphör att gälla och ersätts av säkerhetsskyddslagen
(2017:xx). Hänvisningen i 1 kap. 10 § till säkerhetsskyddslagen
måste därför justeras. Någon ändring i sak är inte avsedd.
En övergångsbestämmelse behövs för att även personuppgifter
enligt den gamla lagen ska kunna behandlas även efter ikraftträdandet av denna ändring.

24.7

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

De ändringar som föreslås i offentlighets- och sekretesslagen
(35 kap. 1, 3 och 10 §§) är i huvudsak en följd av att 1996 års
säkerhetsskyddslag upphör att gälla och ersätts av säkerhetsskyddslagen (2017:xx). Övervägandena finns i avsnitt 18.12.
Hänvisningarna i de nämnda paragraferna till säkerhetsskyddslagen
måste justeras. Därutöver görs en ändring i sak i 35 kap. 1 § 3 som
handlar om sekretess för uppgift om en enskilds personliga och
ekonomiska förhållanden för uppgifter i angelägenhet som avser
registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen. Bestämmelsen utvidgas till att avse säkerhetsprövning. Syftet med ändringen är att ge ett motsvarande skydd för
uppgifter som på annat sätt än genom registerkontroll och särskild
personutredning kommer fram vid genomförande av säkerhetsprövningen. Det kan bl.a. vara fråga om uppgifter om personliga
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och ekonomiska förhållanden som den som kontrollen avser
lämnar vid en intervju.
En övergångsbestämmelse behövs för att sekretess för uppgifter
som avser registerkontroll och särskild personutredning enligt den
gamla säkerhetsskyddslagen ska gälla även efter ikraftträdandet av
denna ändring.

24.8

Förslaget till lag om ändring i polisdatalagen
(2010:361)

Den ändring som föreslås i polisdatalagen (5 kap. 1 §) är en följd av
att 1996 års säkerhetsskyddslag upphör att gälla och ersätts av
säkerhetsskyddslagen (2017:xx). Hänvisningen i 5 kap. 1 § till
säkerhetsskyddslagen måste därför justeras. Någon ändring i sak är
inte avsedd.

24.9

Förslaget till lag om ändring av lagen
(2010:1767) om geografisk miljöinformation

Den ändring som föreslås i av lagen om geografisk miljöinformation (15 §) är en följd av att 1996 års säkerhetsskyddslag upphör att
gälla och ersätts av säkerhetsskyddslagen (2017:xx). Hänvisningen i
15 § till säkerhetsskyddslagen måste därför justeras. Någon ändring
i sak är inte avsedd.

24.10 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet
Vid tillkomsten av lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet saknades definitioner i annan lagstiftning av begreppet
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I förslaget till 1 kap. 4 §
säkerhetsskyddslagen (2017:xx) finns en sådan nationell definition.
Det är därför nödvändigt att i 2 kap. 22 § lagen om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet klargöra att definitionen av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i den paragrafen avser
tillämpningen av den lagen.
556
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I första stycket är därför tillagt ”i denna lag”. Genom den nya
säkerhetsskyddslagen ersätts begreppet ”rikets säkerhet” med
”Sveriges säkerhet”. En motsvarande ändring föreslås även i denna
bestämmelse.
I andra stycket hänvisas till säkerhetsskyddslagen som innehåller
regler om de åtgärder som kan tillämpas för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

24.11 Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:514)
om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid
statsministerns tjänstebostäder
De ändringar som föreslås i lagen om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder (1, 2, 4 och 5 §§) är en
följd av att 1996 års säkerhetsskyddslag upphör att gälla och ersätts
av säkerhetsskyddslagen (2017:xx). Hänvisningen i de nämnda
paragraferna till säkerhetsskyddslagen måste därför justeras. I fråga
om 2, 4 och 5 §§ behöver också paragrafhänvisningarna justeras.
Vidare görs en mindre ändring i sak i 2 § genom att uttrycken
tillträdesbegränsning och tillträdesbegränsande åtgärder ersätts av
fysisk säkerhet och åtgärder avseende fysisk säkerhet. Ändringarna
är en följd av att bestämmelser om tillträdesbegränsning i 1996 års
säkerhetsskyddslag genom 2 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2017:xx)
ersätts av bestämmelser om fysisk säkerhet. Som redovisats i kommentaren till den bestämmelsen har åtgärden ett vidare syfte än
tillträdesbegränsning.
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Kommittédirektiv 2011:94

En modern säkerhetsskyddslag
Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011
Sammanfattning
En särskild utredare ska göra en översyn av säkerhetsskyddslagstiftningen. Syftet är främst att bättre anpassa lagstiftningen till
det som krävs för att skydda verksamhet som har betydelse för
rikets säkerhet och till de krav det internationella samarbetet
ställer.
Utredaren ska bl.a.
 analysera vilka verksamheter som är av betydelse för rikets
säkerhet eller som behöver skyddas mot terrorism och därför är
i behov av säkerhetsskydd,
 föreslå hur reglerna om informationssäkerhet, som en del av
säkerhetsskyddet, bör vara utformade,
 analysera vilka förändringar som kan behövas för att bättre
anpassa lagstiftningen till de krav på säkerhetsskydd som ställs i
det internationella samarbetet,
 analysera hur ett system med säkerhetsklarering kan utformas
för svenska förhållanden,
 bedöma inom vilka verksamheter registerkontroll till skydd mot
terrorism bör få ske,
 analysera behovet av förändringar av bestämmelserna om
säkerhetsskyddad upphandling,
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 ta ställning till om kravet på svenskt medborgarskap i säkerhetsskyddslagen bör förändras och
 utarbeta nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2014.
Nuvarande reglering
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) trädde i kraft den 1 juli 1996. I
lagen finns bestämmelser om säkerhetsskydd. Med säkerhetsskydd
menas dels skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan
hota rikets säkerhet, dels skydd i andra fall av uppgifter som
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) och som rör rikets säkerhet och dels skydd mot
terroristbrott, även om brotten inte hotar rikets säkerhet.
Säkerhetsskydd ska, i behövlig omfattning, finnas vid verksamhet
hos staten, kommunerna och landstingen, hos juridiska personer
som staten, kommunerna eller landstingen utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande över samt hos enskilda om verksamheten
är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas
mot terrorism. Säkerhetsskyddet ska förebygga att uppgifter som
omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs,
ändras eller förstörs (informationssäkerhet), att obehöriga får
tillträde till platser där de kan få tillgång till sådana uppgifter eller
där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning) samt att personer som inte är pålitliga från
säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets
säkerhet (säkerhetsprövning). Säkerhetsskyddet ska även i övrigt
förebygga terrorism. Lagen innehåller också bestämmelser om
skyldighet att teckna säkerhetsskyddsavtal i vissa fall samt om
utbildning, kontroll och tillsyn.
För riksdagen och dess myndigheter finns kompletterande
bestämmelser om säkerhetsskydd i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.
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Uppdraget att föreslå en modern lagstiftning för säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddslagstiftningen har varit i kraft i mer än femton år.
Under den tiden har förutsättningarna för säkerhetsskyddet förändrats på många sätt. Inte minst har utvecklingen inom
informationstekniken och det internationella samarbetet medfört
ett ökat fokus på säkerhetsskyddsfrågor. Även avregleringar av
offentlig verksamhet har påverkat förutsättningarna för säkerhetsskyddet. Till detta kommer de förändringar som hotbilden
genomgått sedan det kalla krigets slut och som bl.a. inneburit ett
ökat fokus på civila områden samt på internationell terrorism och
andra typer av grov internationell brottslighet.
Säkerhetspolisen och andra berörda myndigheter har i olika
sammanhang pekat på frågor som behöver ses över inom ramen för
en översyn av säkerhetsskyddslagen. Behovet av en allmän översyn
av säkerhetsskyddslagen togs också upp av den dåvarande
regeringen i samband med vissa ändringar av säkerhetsskyddslagen
år 2006, se propositionen Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m.
(prop. 2005/06:137 s. 14). Säkerhetspolisen har även i en skrift till
regeringen år 2005 tagit upp behovet av relativt omfattande förändringar och anpassningar av säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633) (Ju2005/5877/L4).
Mot denna bakgrund gjorde regeringen i juni 2009 bedömningen att det var lämpligt att inleda en allmän översyn av
säkerhetsskyddslagstiftningen och det behov av säkerhetsskydd
som kan finnas för olika slags verksamheter. För att få en bättre
bild av de frågeställningar som bör behandlas i en sådan översyn
gavs Säkerhetspolisen i uppdrag att genomföra en förstudie över de
frågeställningar som myndigheten anser bör behandlas i översynen
(Ju2009/5174/PO).
Säkerhetspolisen redovisade uppdraget i oktober 2009
(Ju2009/8933/L4). I rapporten anger myndigheten ett antal större
och mindre frågor som bör behandlas i en översyn av säkerhetsskyddslagstiftningen. Behovet av en översyn har därefter tagits upp
av regeringen i propositionen Upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet (prop. 2010/11:150 del 1 s. 258).
Arbetet går nu vidare och en särskild utredare ges i uppdrag att
göra en översyn av säkerhetsskyddslagstiftningen. Lagstiftningen
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ska utformas på ett sådant sätt att den är enkel och tydlig att följa
och tillämpa.
I följande avsnitt anges ett antal områden som utredaren ska
ägna särskild uppmärksamhet.
Säkerhetsskyddets syfte
Säkerhetsskyddslagen är i första hand inriktad på att skydda rikets
säkerhet. I förarbetena till lagen anges att det visserligen inte finns
någon legaldefinition av begreppet rikets säkerhet, men att begreppet kan sägas avse såväl den yttre säkerheten för det nationella
oberoendet som den inre säkerheten för det demokratiska statsskicket (prop. 1995/96:129 s. 22 och 74).
Skyddet för den yttre säkerheten tar framför allt sikte på totalförsvaret, dvs. den verksamhet som behövs för att förbereda
Sverige för krig. Ett hot mot rikets yttre säkerhet anses dock kunna
förekomma även om det inte hotar totalförsvaret. Skyddet av rikets
yttre säkerhet anses omfatta uppgifter och förhållanden av rent
militär betydelse eller av betydelse för totalförsvaret i övrigt och
andra uppgifter som har betydelse för rikets nationella oberoende
(prop. s. 23).
Också rikets inre säkerhet kan vara hotad utan att totalförsvaret
berörs. Angrepp på det demokratiska statsskicket kan förekomma
från grupperingar utan förbindelse med främmande makt. Det kan
vara fråga om försök att ta över den politiska makten genom våld
eller att använda våld, hot eller tvång mot statsledningen i syfte att
påverka politikens utformning. Försök att systematiskt hindra
medborgarna från att utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter räknas också till hoten mot rikets inre säkerhet (prop. s. 23).
Även om begreppet rikets säkerhet inte är reserverat för
förhållanden som har betydelse för totalförsvaret har det i hög grad
kommit att förknippas med framför allt militära förhållanden.
Samtidigt har utvecklingen gått mot att andra samhälleliga verksamheter fått en allt större betydelse från säkerhetsskyddssynpunkt, något som bl.a. lyfts fram i Säkerhetspolisens förstudie.
Ett uttryck för detta är den förändring som hotbilden genomgått
under de senaste tio åren.
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I förarbetena till säkerhetsskyddslagen konstaterades att hotbilden mot Sverige förändrats efter det kalla krigets slut. Trots det
gjordes bedömningen att det nya säkerhetspolitiska läget inte hade
inneburit några radikala förändringar av förutsättningarna för en ny
säkerhetsskyddsreglering, se Säkerhetsskyddsutredningens betänkande Säkerhetsskydd (SOU 1994:149 s. 14 f.). Det nya regelverket
utarbetades mot den bakgrunden.
Sedan säkerhetsskyddslagen trädde i kraft har hoten mot rikets
säkerhet ytterligare förändrats. Ett enskilt militärt angrepp direkt
mot Sverige bedöms som osannolikt under överskådlig tid. Kriser
eller incidenter, som även inbegriper militära maktmedel kan dock
uppstå i vår region, och på längre sikt kan militära angreppshot
aldrig uteslutas, se propositionen Ett användbart försvar (prop.
2008/09:140 s. 28). Dagens säkerhetspolitiska hot, eller hot som är
av sådan karaktär att de kan få säkerhetspolitiska konsekvenser, är
ofta gränsöverskridande, icke-militära och utgår inte sällan från
icke-statliga aktörer. Som exempel kan nämnas internationell
terrorism och andra typer av grov internationell brottslighet,
spridning av massförstörelsevapen samt framställning och transport
av vapen, komponenter och teknologi, jfr propositionen En
anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (prop. 2006/07:63 s. 17).
Säkerhetspolisen har också noterat att främmande staters underrättelseverksamhet de senaste decennierna har breddats mot forskning och utveckling inom civila områden samt mot politiska frågor
och information som rör samhällsviktiga system, jfr regeringens
direktiv till Utredningen om förstärkt skydd mot främmande
makts underrättelseverksamhet (dir. 2010:35). Vidare betraktar
Säkerhetspolisen elektroniska angrepp i olika former som ett av de
allvarligaste hoten. Även den ökade internationaliseringen innebär
nya förutsättningar för säkerhetsskyddet. En särskild fråga är de
svårigheter som kan uppstå från säkerhetsskyddssynpunkt vid
utflyttning av verksamheter till utlandet, bl.a. inom energiförsörjningen.
Det är alltså angeläget att lagstiftningen är utformad på ett
sådant sätt att den ger utrymme för att vidta de åtgärder som krävs
för att möta de förändringar som skett när det gäller hoten mot
rikets säkerhet. Lagstiftningen måste också vara utformad så att
den har förutsättningar att stå sig över tid. Det är därför viktigt att
reglerna inte får ett allt för snävt tillämpningsområde.
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Säkerhetsskyddslagen bör även i fortsättningen kunna omfatta
vissa andra nationella skyddsändamål än rikets säkerhet, bl.a. skydd
mot terroristbrott som saknar koppling till rikets säkerhet.
Säkerhetsskyddsåtgärder bör också kunna vidtas för att skydda
samhällsviktig verksamhet vars funktionalitet är av betydelse för
rikets säkerhet mot andra brottsliga angrepp, även om angreppet i
det konkreta fallet inte anses kunna hota rikets säkerhet. Exempel
som Säkerhetspolisen nämner i förstudien är kritisk infrastruktur
såsom verksamhet för produktion eller distribution av dricksvatten
och elektricitet.
Säkerhetsskyddslagens koppling till rikets säkerhet innebär att
säkerhetsskyddsåtgärder endast i begränsad omfattning kan vidtas
för att tillgodose skyddsintressen med anknytning till andra länder
eller mellanfolkliga organisationer i fall där det saknas en koppling
till svenska säkerhetsintressen.
Enligt Säkerhetspolisens förstudie och tidigare översyner, bl.a.
promemorian Några frågor om säkerhetsprövning inför utlandsverksamhet, m.m. (Ds 2006:20), bör säkerhetsskyddsåtgärder i
högre grad än vad som är möjligt med nuvarande regler kunna
vidtas här i landet, bl.a. när det gäller svenskar eller svenska företag
som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet utomlands. Samma sak
gäller för att skydda viss säkerhetskänslig information som tagits
emot av svenska myndigheter och andra organ inom ramen för
internationellt samarbete, t.ex. inom EU-arbetet och samarbetet
med Nato. En given utgångspunkt i detta sammanhang är att
lagstiftningen ska uppfylla de krav som ställs enligt de folkrättsliga
åtaganden som Sverige gjort på säkerhetsskyddsområdet, vilket
berörs närmare nedan. En framtida reglering av säkerhetsskyddsfrågorna bör alltså tydligt göra klart att även vissa berättigade
säkerhetsskyddsintressen med anknytning till andra länder eller
mellanfolkliga organisationer kan vara ett ändamål för lagstiftningen, även i fall där det saknas en koppling till svenska säkerhetsintressen.
Utredaren ska därför
 analysera vilka verksamheter som är av betydelse för rikets
säkerhet eller som behöver skyddas mot terrorism och därför är
i behov av säkerhetsskydd,
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 ta ställning till vilka säkerhetsskyddsintressen med anknytning
till andra länder eller mellanfolkliga organisationer som bör
kunna bli föremål för säkerhetsskyddsåtgärder här i landet,
 i övrigt föreslå hur tillämpningsområdet för lagstiftningen bör
avgränsas och
 utarbeta nödvändiga författningsförslag.
Informationssäkerhet
En viktig del i säkerhetsskyddet är informationssäkerheten. Med
det avses åtgärder för att förebygga att uppgifter som omfattas av
sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras eller
förstörs (7 § första stycket 1 säkerhetsskyddslagen). Därutöver
finns i 9 § säkerhetsskyddslagen en bestämmelse som uttryckligen
anger att behovet av skydd vid automatisk informationsbehandling
ska beaktas särskilt vid utformningen av informationssäkerheten.
Termen informationssäkerhet infördes i samband med
säkerhetsskyddslagen och ersatte den äldre termen sekretessskydd.
Skälet till ändringen var att markera att utvecklingen på informationsteknikens område medfört att skyddet av sekretessbelagd
information
fått
en
annan
dimension
än
tidigare
(prop. 1995/96:129 s. 27).
Sedan säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 1996 har informationstekniken och användningen av den genomgått en betydande
utveckling. Bland annat internet, som fick sitt egentliga genomslag
i mitten på 1990-talet, har i grunden förändrat förutsättningarna
för informationssäkerhetsarbetet. Mycket stora informationsmängder, såväl öppen som hemlig, hanteras i it-system. En rad
verksamheter, både hos det allmänna och inom näringslivet, är helt
beroende av digitala system för bl.a. styrning, reglering och övervakning. Även internationaliseringen har påverkat förutsättningarna för informationssäkerheten. Det gäller exempelvis i samband med utflyttning av verksamhet till utlandet, bl.a. inom
energiförsörjningen. Denna utveckling har även inneburit att
hotbilden förändrats. Som tidigare nämnts anser Säkerhetspolisen
att angrepp i form av elektroniska attacker på samhällsviktiga
informationssystem är ett av de allvarligaste hoten mot rikets
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säkerhet. Säkerhetsskyddslagstiftningen måste vara utformad på ett
sådant sätt att den ger utrymme för att vidta de åtgärder som krävs
för att möta utvecklingen på it-området. Lagstiftningen bör vidare
vara så utformad att den har förutsättningar att stå sig över tid.
Som beskrivits i det föregående är ett av ändamålen med
säkerhetsskyddslagen att skydda uppgifter som omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och som rör
rikets säkerhet. Det gäller bl.a. bestämmelserna om informationssäkerhet, som uteslutande är inriktade på att skydda uppgifter som
omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet. Lagen ger därför
små möjligheter att vidta åtgärder för att skydda it-systemen som
sådana. Samtidigt har utvecklingen på it-området inneburit att vissa
informationssystem för bl.a. styrning, reglering och övervakning,
t.ex. inom energiförsörjningen, fått en allt större betydelse för
rikets säkerhet. Det gäller oavsett om det i systemen hanteras
uppgifter som omfattas av sekretess som rör rikets säkerhet.
Avgränsningen av säkerhetsskyddslagens bestämmelser om
informationssäkerhet till åtgärder som behövs för att skydda
uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet
framstår alltså inte längre som ändamålsenlig.
Vid sidan av Säkerhetspolisens arbete med informationssäkerhet
enligt säkerhetsskyddslagen finns flera myndigheter som är
verksamma inom informationssäkerhetsområdet med stöd av andra
författningar. Bland annat har Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap i uppdrag att stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Det är angeläget att den samlade
kompetens som finns vid de myndigheter som utför uppgifter på
informationssäkerhetsområdet kan utnyttjas på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Utredaren ska därför
 föreslå hur reglerna om informationssäkerhet, som en del av
säkerhetsskyddet, bör vara utformade och
 med beaktande av övrig rättslig reglering på informationssäkerhetsområdet, utarbeta nödvändiga författningsförslag.
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Ett nytt system för säkerhetsprövning?
Av 17 § säkerhetsskyddslagen följer bl.a. att en anställning ska
placeras i säkerhetsklass om den anställde i viss omfattning får del
av uppgifter som omfattas av sekretess och är av betydelse för
rikets säkerhet. Att en anställning har placerats i säkerhetsklass har
betydelse bl.a. för möjligheterna till och omfattningen av
registerkontroll av den enskilde. Bestämmelserna om placering i
säkerhetsklass och kopplingen till skyddet av sekretessbelagda
uppgifter innebär att verksamheter där det hanteras sekretessbelagda uppgifter som har betydelse för rikets säkerhet intar en
särställning i säkerhetsskyddshänseende.
I det föregående har det redogjorts för att hoten mot rikets
säkerhet har förändrats och dessutom kommit att rikta sig mot fler
områden än tidigare. Exempel som Säkerhetspolisen nämner är
vissa samhällsviktiga system som endast i mindre omfattning, eller
inte alls, hanterar sekretessbelagda uppgifter som har betydelse för
rikets säkerhet. Kopplingen till skyddet av sekretessbelagda
uppgifter har också medfört vissa oklarheter när det gäller att
bedöma hur bestämmelserna om placering i säkerhetsklass ska
tillämpas på privaträttsliga subjekt. I takt med de avregleringar av
offentlig verksamhet som skett har frågorna fått allt större
aktualitet.
Säkerhetsskyddslagens bestämmelser om placering i säkerhetsklass och säkerhetsprövning innebär att omfattningen av de
kontroller som görs av en person som ska delta i säkerhetskänslig
verksamhet styrs av den mängd säkerhetskänsliga uppgifter som
personen får del av. Exempelvis gäller för placering i
säkerhetsklass 1 att personen i stor omfattning får del av uppgifter
som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets
säkerhet (17 § 1 säkerhetsskyddslagen). Härigenom skiljer sig den
svenska säkerhetsskyddsregleringen från vad som gäller för flertalet
länder i vår närhet.
Gemensamt för lagstiftningen i dessa länder är att regelverken är
uppbyggda kring ett system med säkerhetsklarering (eng: personal
security clearance). Med säkerhetsklarering avses i princip att den
person som ska kontrolleras godkänns – klareras – i en viss
skyddsklass, som ger honom eller henne behörighet att befatta sig
med säkerhetskänsliga uppgifter upp till och med en viss skydds-
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nivå. Systemen med säkerhetsklarering innebär vidare att varje
handling som bedöms skyddsvärd förses med en särskild markering
som anger vilken skyddsnivå som gäller för handlingen.
Systemet med säkerhetsklarering har sin grund i Natosamarbetet och förekommer i flera länder och mellanfolkliga
organisationer. Ett sådant system tillämpas även i EU enligt vad
som föreskrivs i rådets beslut av den 31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EUuppgifter (2011/292/EU). Vidare har nyligen ett multilateralt
säkerhetsskyddsavtal undertecknats mellan EU:s medlemsländer,
som även det utgår från systemet med säkerhetsklarering (EUT
2011/C 202/05). Avtalet har ännu inte trätt i kraft. På det nordiska
området träffades 2010 ett generellt säkerhetsskyddsavtal om
ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (traktat nr 06893) som också grundas på systemet med
säkerhetsklarering.
Den avgörande skillnaden mellan ett system med säkerhetsklarering och säkerhetsskyddslagens systematik har allmänt ansetts
vara att den svenska säkerhetsprövningen är knuten till anställningen medan kontrollen i ett system med säkerhetsklarering
hänför sig till den anställde.
Frågor om säkerhetsklarering togs upp 2001 i en skrivelse från
Säkerhetspolisen till Justitiedepartementet (Ju2001/8231/L4).
Enligt Säkerhetspolisen var olägenheterna med det svenska
systemet bl.a. förknippade med möjligheterna att utfärda intyg över
en utförd säkerhetsprövning. Säkerhetspolisen ansåg därför att
grunderna för säkerhetsprövning och registerkontroll behövde
ändras. Frågorna har också behandlats i promemorian Några frågor
om säkerhetsprövning inför utlandsverksamhet, m.m. (Ds
2006:20). Promemorians förslag har inte lett till några lagändringar.
Sedan säkerhetsskyddslagen trädde i kraft har det internationella
samarbetet intensifierats. Det gäller dels stater emellan, dels inom
näringslivet. Samarbetet inom EU har utvecklats och blivit tätare. I
näringslivet ställs allt oftare krav på säkerhetsskyddsåtgärder som
villkor för att delta i olika internationella affärssamarbeten.
Sammantaget innebär det att säkerhetsskyddsfrågorna fått en allt
större betydelse. Denna utveckling har gjort det tydligt att
skillnaderna mellan systemen i den praktiska tillämpningen blivit
allt svårare att överbrygga. Säkerhetsskyddslagen innehåller
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exempelvis inte någon reglering om utfärdande av intyg över en
utförd säkerhetsprövning – vilket kan göra det svårare för svenskar
att delta i säkerhetskänslig verksamhet utomlands. Ett annat
problem utgör de svårigheter som finns när det gäller att jämföra
de säkerhetsskyddsåtgärder som genomförs enligt de olika
systemen. Dessa omständigheter kan innebära en risk för att det
svenska systemet uppfattas som inte fullt likvärdigt med systemen
med säkerhetsklarering. Dessutom är det förenat med svårigheter i
den praktiska tillämpningen. Det är angeläget att framtidens regler
om säkerhetsskydd utformas så att de är bättre anpassade till de
system för säkerhetsskydd som tillämpas såväl i flertalet länder i vår
närhet som i de internationella organisationer som Sverige är
medlem i eller samarbetar med. Mycket talar därför för att tiden nu
är mogen för Sverige att gå över till ett system med säkerhetsklarering.
En sådan reform förutsätter noggranna överväganden på en rad
områden. Till att börja med får regelverket inte innebära att
medborgarnas möjligheter att ta del av allmänna handlingar enligt
offentlighetsprincipen begränsas. En ytterligare förutsättning är att
det är rättssäkert och godtagbart från integritetsskyddssynpunkt.
Bland annat krävs noggranna överväganden av omfattningen av de
kontroller som bör ligga till grund för ett beslut om säkerhetsklarering. Även de praktiska konsekvenserna av en reform måste
analyseras.
En annan fråga som måste analyseras är vilken eller vilka
myndigheter som ska kunna besluta om säkerhetsklarering och hur
godkännandeprocessen ska gå till. I det internationella arbetet med
säkerhetsskydd spelar den Nationella säkerhetsmyndigheten (eng.
National Security Authority, NSA) inom respektive stat en central
roll. I Sverige är denna funktion fördelad på ett flertal myndigheter,
bl.a. Försvarsmakten och Försvarets materielverk, och innebär
ansvar för bl.a. tillsyn samt att företräda Sverige i arbetet med
säkerhetsskyddsfrågor inom EU, Nato och den europeiska
rymdorganisationen (eng: European Space Agency, ESA).
Oavsett om Sverige går över till ett system med
säkerhetsklarering eller inte måste lagstiftningen uppfylla de krav
som ställs enligt de internationella åtaganden som Sverige gjort på
säkerhetsskyddsområdet. Det gäller bl.a. att här i landet skydda viss
säkerhetskänslig information som tagits emot av svenska
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myndigheter och andra organ inom ramen för internationellt
samarbete, exempelvis inom EU-arbetet.
Utredaren ska därför
 översiktligt redovisa de regler och förfaranden som gäller i
länder som är jämförbara med Sverige och som tillämpar ett
system med säkerhetsklarering, särskilt de nordiska länderna
och länderna inom EU,
 analysera vilka förändringar som kan behövas för att bättre
anpassa säkerhetsskyddslagstiftningen till de krav på säkerhetsskydd som ställs i det internationella samarbetet,
 analysera hur ett system med säkerhetsklarering kan utformas
för svenska förhållanden,
 föreslå hur behovet av säkerhetsskydd ska tillgodoses i verksamheter som är av betydelse för rikets säkerhet men som i
begränsad omfattning eller inte alls hanterar uppgifter som
omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet,
 bedöma vilka organisatoriska förändringar som en övergång till
ett system med säkerhetsklarering skulle kräva och vilka
praktiska konsekvenser en sådan övergång skulle medföra och
 utarbeta nödvändiga författningsförslag.
Registerkontroll till skydd mot terrorism
Vid anställning eller annat deltagande i verksamhet som har
placerats i säkerhetsklass ska en registerkontroll göras. Av 14 §
säkerhetsskyddslagen följer att en registerkontroll får ske även i
andra fall om det behövs för skyddet mot terrorism och det finns
särskilda skäl. Närmare bestämmelser om registerkontroll till
skydd mot terrorism finns i säkerhetsskyddsförordningen. Bestämmelserna innebär bl.a. att en registerkontroll får göras beträffande
den som ska delta vid vissa närmare angivna verksamheter, t.ex. vid
civila flygplatser, anläggningar inom elförsörjningen som är
skyddsobjekt samt vissa andra skyddsobjekt (26 och 27 §§
säkerhetsskyddsförordningen).
Vid registerkontroll som görs till skydd mot terrorism får
samtliga uppgifter om den kontrollerade som finns i belastnings570
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registret, misstankeregistret, SÄPO-registret och som annars
behandlas hos Säkerhetspolisen lämnas ut (22 § säkerhetsskyddslagen). En viktig begränsning är dock att endast sådana
uppgifter får lämnas ut som kan antas ha betydelse för prövningen
av den kontrollerades pålitlighet från säkerhetssynpunkt (24 §
säkerhetsskyddslagen). Det är Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som i varje enskilt fall beslutar vilka uppgifter som får
lämnas ut. Registernämnden, vars verksamhet den 1 januari 2008
övertogs av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, har i
verksamhetsberättelsen för år 2007 ifrågasatt om bestämmelserna
om utlämnande i 24 § fått en alltför restriktiv utformning när det
gäller personal som är verksam vid flygplatser eller kärnkraftverk
(Ju2008/1653/L4). Även Säkerhetspolisen har framfört invändningar mot regelverket i denna del.
Enligt Säkerhetspolisen kan det i vissa fall finnas anledning att
utvidga möjligheterna till registerkontroll till skydd mot terrorism.
Exempel som Säkerhetspolisen nämner är transporter av kärnämnen och kärnavfall. Behov av säkerhetsskyddsåtgärder vid
transporter av farligt gods har även tagits upp av Riksrevisionen i
rapporten Skyddet för farligt gods, RiR 2008:29 (Ju2008/10750/L4,
N2008/8857/TE, Fö2008/3701/SSK).
Det finns alltså anledning att överväga hur bestämmelserna om
registerkontroll till skydd mot terrorism bör vara utformade.
Utredaren ska därför
 bedöma inom vilka verksamheter registerkontroll till skydd mot
terrorism bör få ske,
 ta ställning till om reglerna om utlämnande av uppgifter bör
ändras när det gäller registerkontroll till skydd mot terrorism
och
 utarbeta nödvändiga författningsförslag.
Säkerhetsskyddad upphandling och industrisäkerhetsskydd
Av 1 § säkerhetsskyddslagen följer att lagen gäller även hos
enskilda om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller
särskilt behöver skyddas mot terrorism. Exempel på enskilda som
omfattas av säkerhetsskyddslagen är företag inom försvarsindustrin
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och vissa privata energiproducenter, bl.a. inom kärnkraftsindustrin.
Härutöver kan krav på säkerhetsskyddsåtgärder i vissa fall komma
att gälla även för enskilda som normalt sett inte omfattas av lagens
bestämmelser. Av reglerna om s.k. säkerhetsskyddad upphandling
följer nämligen att en statlig myndighet, en kommun eller ett
landsting som avser träffa avtal om upphandling eller begära in
anbud ska träffa ett säkerhetsskyddsavtal med anbudsgivaren eller
leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det aktuella fallet
(8 § säkerhetsskyddslagen). Säkerhetsskyddsavtal förekommer
även vid internationellt samarbete om utveckling eller produktion
av försvarsmateriel (17 § säkerhetsskyddsförordningen).
Skyldigheten att upprätta säkerhetsskyddsavtal är dock
begränsad i flera avseenden. Den gäller t.ex. inte för enskilda eller
rättssubjekt över vilka staten, kommunerna eller landstingen utövar
ett rättsligt bestämmande inflytande, även om dessa bedriver
verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet eller som
särskilt behöver skyddas mot terrorism. Inte heller gäller den för
myndigheter, kommuner och landsting vid en upphandling som
inte innehåller uppgifter om rikets säkerhet men däremot uppgifter
som är betydelsefulla för skyddet mot terrorism.
Numera är det, i långt större utsträckning än när säkerhetsskyddslagen trädde i kraft, vanligt att myndigheter och enskilda i
stora projekt tar hjälp av externa leverantörer, som i sin tur kan
komma att anlita underleverantörer. Det är också vanligt att
utländska leverantörer och entreprenörer deltar i säkerhetsskyddade upphandlingar här i landet samt att svenska företag deltar
i motsvarande verksamhet utomlands. I andra länder och
mellanfolkliga organisationer förekommer dessutom att krav ställs
på s.k. säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe (eng: Facility
Security Clearance, FSC) som villkor för att delta i viss verksamhet,
vilket kan innebära att företaget ska visa upp ett godtagbart säkerhetsskydd i fler avseenden än vad som gäller enligt säkerhetsskyddslagen eller ett svenskt säkerhetsskyddsavtal. Bestämmelser
om säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe finns bl.a. i rådets
säkerhetsbestämmelser.
Säkerhetspolisen har pekat på att det nuvarande systemet med
säkerhetsskyddsavtal är komplicerat samt tids- och kostnadskrävande att tillämpa för företagen, vilket kan innebära en risk för
att reglerna inte får det genomslag som lagstiftningen förutsätter.
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Säkerhetsskyddslagstiftningen bygger på grundtanken att de
intressen lagstiftningen slår vakt om ska ha samma skydd oavsett
om verksamheten bedrivs av det allmänna eller av enskilda (jfr
prop. 1995/96:129 s. 35). Det är angeläget att reglerna är utformade
så att detta kommer till utryck på ett tydligt sätt. Lagstiftningen
bör även göra det möjligt för svenska företag att delta på likvärdiga
villkor vid upphandlingar och anbudsförfaranden som rör säkerhetskänslig verksamhet utomlands, jfr propositionen Upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet (prop. 2010/11:150 del 1 s. 258).
Den utveckling som har skett ställer nya krav på det säkerhetsskydd som kan behövas för svenska företag som deltar i säkerhetskänslig verksamhet, här såväl som i utlandet, och för utländska
företag som får del av säkerhetskänslig information som rör
svenska förhållanden.
Utredaren ska därför
 analysera behovet av förändringar av säkerhetsskyddslagens
bestämmelser om säkerhetsskyddad upphandling, bl.a. möjligheterna att träffa säkerhetsskyddsavtal,
 bedöma vilka förändringar i övrigt som kan behövas för att
bättre anpassa reglerna till de krav som ställs i det internationella
samarbetet, bl.a. när det gäller systemen med säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe och
 utarbeta nödvändiga författningsförslag.
Medborgarskapskravet
Bestämmelser om krav på svenskt medborgarskap för vissa
anställningar finns bl.a. i 11 kap. 11 § och 12 kap. 6 § regeringsformen, 5 och 6 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning och
29 § säkerhetsskyddslagen.
Enligt 29 § första stycket säkerhetsskyddslagen får en säkerhetsklassad anställning vid staten, en kommun eller ett landsting
innehas endast av den som är svensk medborgare. Regeringen får i
enskilda fall medge undantag från kravet på svenskt medborgarskap
(29 § tredje stycket säkerhetsskyddslagen).
Det finns anställningar inom totalförsvaret där medborgarskapet
är av väsentlig betydelse. Enligt Säkerhetspolisen kan dock de
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nuvarande reglerna försvåra möjligheterna att rekrytera kompetent
personal inom verksamheter som har behov av specialistkompetens
som inte finns att tillgå här i landet. Reglerna kan även innebära att
personer med utländsk bakgrund i onödan utestängs från delar av
arbetsmarknaden. Vidare kan de innebära svårigheter att åstadkomma en jämnare personalsammansättning med avseende på
etnisk bakgrund, vilket bedömts angeläget för vissa verksamheter.
Ett sådant exempel är Kriminalvården som arbetar aktivt för att öka
andelen anställda med utländsk bakgrund samtidigt som en stor del
av anställningarna är placerade i säkerhetsklass.
Mot denna bakgrund finns det skäl att överväga om kravet på
svenskt medborgarskap för innehav av en säkerhetsklassad
anställning bör förändras.
Utredaren ska därför
 ta ställning till om, och i så fall hur, kravet på svenskt
medborgarskap i säkerhetsskyddslagen bör förändras, i vart fall
för de lägre säkerhetsklasserna, och
 utarbeta nödvändiga författningsförslag.
Tillsyn
Tillsynsansvaret enligt säkerhetsskyddslagen omfattar myndigheter
och andra organ som säkerhetsskyddslagen gäller för samt anbudsgivare och leverantörer som ingått säkerhetsskyddsavtal. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har huvudansvaret för tillsynen (jfr
39 § säkerhetsskyddsförordningen och 3 § 1 förordningen
[2002:1050] med instruktion för Säkerhetspolisen).
När det gäller bolag, föreningar och stiftelser över vilka staten,
kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande
inflytande samt i fråga om enskilda som lagen gäller för utövas
kontrollen av den sektorsansvariga myndigheten, t.ex. Affärsverket
svenska kraftnät för elförsörjningsverksamhet och Post- och
telestyrelsen för telekommunikationsverksamhet. Säkerhetsskyddet hos anbudsgivare eller leverantörer som har träffat
säkerhetsskyddsavtal kontrolleras av den avtalsslutande myndigheten, kommunen eller landstinget. Även på dessa områden kan
dock säkerhetsskyddet kontrolleras av Säkerhetspolisen och
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Försvarsmakten. Kontrollen ska i så fall utföras i samråd med den
primärt ansvariga myndigheten.
I tillsynsuppgifterna ligger bl.a. att kontrollera att myndigheterna och berörda organ följer reglerna om säkerhetsskydd och
att säkerhetsskyddet är tillräckligt för den verksamhet som bedrivs.
Särskilt i förhållande till enskilda är behovet av råd och stöd
framträdande. Tillsynen utövas bl.a. genom besök, inspektioner
och s.k. penetrationstester, varvid eventuella brister påpekas och
förslag till förbättringar lämnas. Om brister inte rättas till ska
tillsynsmyndigheten under vissa förutsättningar anmäla detta till
regeringen (48 § säkerhetsskyddsförordningen). Några sanktionsmöjligheter finns emellertid inte. Inte heller finns någon skyldighet
att anmäla inträffade säkerhetsincidenter till tillsynsmyndigheten i
andra fall än där en hemlig uppgift har röjts, om röjandet kan antas
medföra men för rikets säkerhet som inte är ringa (10 §
säkerhetsskyddsförordningen).
Bland annat den ökade internationaliseringen och informationsteknikens utveckling ställer nya krav på säkerhetsskyddet och
därmed även på tillsynen. Även avregleringar av offentlig verksamhet, som beskrivits ovan, innebär ökade krav på tillsynsmyndigheterna, framför allt för Säkerhetspolisen, men även för
sektorsansvariga myndigheter. En förutsättning för att reglerna om
säkerhetsskydd ska få det genomslag som är avsett är att tillsynen
kan ske på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Särskilt
betydelsefull är tillsynsmyndigheternas stödjande och rådgivande
verksamhet. Det är också viktigt att den samlade kompetens som
finns hos de myndigheter som har tillsyns- och kontrollansvar på
säkerhetsskyddsområdet kan utnyttjas på ett effektivt sätt.
Utredaren ska därför
 analysera hur Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens tillsyn
över säkerhetsskyddet bör vara utformat, bl.a. i förhållande till
de sektorsansvariga myndigheternas kontroll,
 ta ställning till om ett system med sanktionsåtgärder bör införas
och i sådant fall hur det bör utformas och
 utarbeta nödvändiga författningsförslag.
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Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen
för det allmänna och konsekvenserna i övrigt av förslagen. Om
förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna,
ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras. Utredaren ska även
bedöma vilka konsekvenser förslagen får för företag.
Kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar ska
redovisas enligt bestämmelserna i 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474).
Arbetsformer och redovisning av uppdraget
Utredaren ska hålla sig informerad om och beakta relevant arbete
som pågår inom Regeringskansliet och utredningsväsendet, bl.a.
Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03) samt inom internationella organisationer, särskilt EU. Utredaren är oförhindrad att ta upp sådana
närliggande frågor som har samband med de frågeställningar som
ska utredas.
Under genomförandet av uppdraget ska utredaren samråda med
och inhämta upplysningar från berörda myndigheter och andra
organ, särskilt Säkerhetspolisen, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets
radioanstalt, Post- och telestyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät,
Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2014.
(Justitiedepartementet)
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Statens offentliga utredningar 2015
Kronologisk förteckning

1. Deltagande med väpnad styrka
i utbildning utomlands. En utökad
beslutsbefogenhet för regeringen. Fö.
2. Värdepappersmarknaden
MiFID II och MiFIR. + Bilagor. Fi.
3. Med fokus på kärnuppgifterna. En
angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Ju.

22. Rektorn och styrkedjan. U.
23. Informations- och cybersäkerhet
i Sverige. Strategi och åtgärder för säker
information i staten. Ju Fö.
24. En kommunallag för framtiden.
Del A + B . Fi.
25. En ny säkerhetsskyddslag. Ju.

4. Ett svenskt tonnageskattesystem. Fi.
5. En ny svensk tullagstiftning. Fi.
6. Mer gemensamma tobaksregler.
Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet. S.
7. Krav på privata aktörer i välfärden. Fi.
8. En översyn av årsredovisningslagarna.
Ju.
9. En modern reglering
av järnvägstransporter. Ju.
10. Gränser i havet. UD.
11. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
2015. Kontroll, dokumentation och
finansiering för ökad säkerhet. M.
12. Överprövning av upphandlingsmål
m.m. Fi.
13. Tillämpningsdirektivet till
utstationeringsdirektivet – Del I. A.
14. Sedd, hörd och respekterad. Ett
ändamålsenligt klagomålssystem
i hälso- och sjukvården. S.
15. Attraktiv, innovativ och hållbar –
strategi för en konkurrenskraftig
jordbruks- och trädgårdsnäring. N L.
16. Ökat värdeskapande ur immateriella
tillgångar. N.
17. För kvalitet – Med gemensamt ansvar.
S.
18. Lösöreköp och registerpant. Ju.
19. En ny ordning för redovisningstillsyn.
Fi.
20. Trygg och effektiv utskrivning från
sluten vård. S.
21. Mer trygghet och bättre försäkring.
Del 1 + 2. S.
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Statens offentliga utredningar 2015
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Näringsdepartementet

Tillämpningsdirektivet till
utstationeringsdirektivet – Del I [13]

Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi
för en konkurrenskraftig jordbruksoch trädgårdsnäring. [15]

Finansdepartementet

Ökat värdeskapande ur immateriella
tillgångar. [16]

Värdepappersmarknaden
MiFID II och MiFIR. + Bilagor [2]
Ett svenskt tonnageskattesystem. [4]

Socialdepartementet

En ny svensk tullagstiftning. [5]

Mer gemensamma tobaksregler.
Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet. [6]

Krav på privata aktörer i välfärden. [7]
Överprövning av upphandlingsmål m.m.
[12]
En ny ordning för redovisningstillsyn. [19]

Sedd, hörd och respekterad. Ett
ändamålsenligt klagomålssystem
i hälso- och sjukvården. [14]

En kommunallag för framtiden.
Del A + B. [24]

För kvalitet – Med gemensamt ansvar. [17]

Försvarsdepartementet

Mer trygghet och bättre försäkring.
Del 1 + 2. [21]

Deltagande med väpnad styrka
i utbildning utomlands. En utökad
beslutsbefogenhet för regeringen. [1]
Justitiedepartementet
Med fokus på kärnuppgifterna. En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. [3]

Trygg och effektiv utskrivning från sluten
vård. [20]

Utbildningsdepartementet
Rektorn och styrkedjan. [22]
Utrikesdepartementet
Gränser i havet. [10]

En översyn av årsredovisningslagarna. [8]
En modern reglering
av järnvägstransporter. [9]
Lösöreköp och registerpant. [18]
Informations- och cybersäkerhet
i Sverige. Strategi och åtgärder för säker
information i staten. [23]
En ny säkerhetsskyddslag. [25]
Miljö- och energidepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015.
Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet. [11]
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 15RK972
Handläggare: Heidi Samuelsson, Miljöenheten
Datum: 2015-08-17

Regionstyrelsen

Remissyttrande – förslag till Alvesta kommuns energioch klimatstrategi

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Alvesta kommun.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Alvesta kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Energi- och klimatstrategin utgör även kommunens energiplan enligt Lagen om
kommunal energiplanering och åtgärdsplan för Borgmästaravtalet. Strategin är
indelad i två delar. En del som avser kommunens ansvarsområde och en del som
avser kommunen som geografiskt område. Åtgärderna i handlingsplanen syftar till
att nå kommunens mål, men även till att nå de nationella och regionala målen. Det
övergripande målet för energi- och klimatstrategin är att den direkta användningen
av fossila bränslen i kommunen senast år 2030 i princip ska ha upphört.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J-Gustafsson
Planeringsdirektör

Remiss - Förslag till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi
Remissyttrande över förslag till Alvesta kommuns energi- och
klimatstrategi
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Remissyttrande
Diarienr: 15RK972
Handläggare: Heidi Samuelsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2015-07-24

Alvesta kommun
Kommunledningskontoret
342 80 Alvesta

Remissyttrande – förslag till Alvesta kommuns energioch klimatstrategi

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Alvesta kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Energi- och klimatstrategin utgör även kommunens energiplan enligt Lagen om
kommunal energiplanering och åtgärdsplan för Borgmästaravtalet. Strategin är
indelad i två delar. En del som avser kommunens ansvarsområde och en del som
avser kommunen som geografiskt område. Åtgärderna i handlingsplanen syftar till
att nå kommunens mål, men även till att nå de nationella och regionala målen. Det
övergripande målet för energi- och klimatstrategin är att den direkta användningen
av fossila bränslen i kommunen senast år 2030 i princip ska ha upphört.
Samrådstiden är till och med 2015-09-01. Regionstyrelsen sammanträder först den
16 september. Detta yttrande gäller såvida inte regionstyrelsen beslutar annat.
Synpunkter
Region Kronoberg ställer sig positiv till Alvesta kommuns förslag till Energi- och
klimatstrategi. Strategin är ambitiös och visar att Alvesta kommun vill arbeta i en
riktning för att nå de regionala och nationella klimat- och energimålen.
Energi- och klimatstrategin redovisar på ett bra sätt hur den kopplas till andra
styrande dokument och mål, bland annat gällande samhällsplanering och
transporter. Region Kronoberg saknar dock en koppling till den regionala
utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025 (RUS,) samt till den regionala
kollektivtrafiken. Samordning mellan RUS och kommunernas översiktsplanering
eftersträvas särskilt och bör därför omnämnas i strategin.
Region Kronoberg ser i övrigt mycket positivt på Alvestas förslag till energi- och
klimatstrategi.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Förslag till

Energi- och
klimatstrategi
inklusive
handlingsplan
för Alvesta kommun

Antaget av ?????? 0000-00-00

1
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2014-12-05

Indelning
Denna energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan ersätter energi- och
klimatstrategin som antogs av kommunfullmäktige 2011-04-27 § 64. Energioch klimatstrategin utgör även kommunens energiplan enligt Lagen om
kommunal energiplanering samt energi- och åtgärdsplan för Borgmästaravtalet.
Det övergripande målet för energi- och klimatstrategin är att den direkta
användningen av fossila bränslen i kommunen senast år 2030 i princip ska ha
upphört.
Energi- och klimatstrategin innehåller en del som avser kommunens
ansvarsområde och en del som avser kommunen som geografiskt område.
Åtgärderna i handlingsplanen syftar till att nå kommunens mål, men även till att
nå de nationella och regionala målen. Några av åtgärderna avser en anpassning
till kommande klimatförändringar.
Till Energi- och klimatstrategin finns även en faktadel som redovisas i bilaga 1.

Förklaring till förkortningar som används i följande handlingsplaner:
Ks = kommunstyrelsen
Kf = kommunfullmäktige
KLK = kommunledningskontoret
FSP = förvaltningen för samhällsplanering
OF = omsorgsförvaltningen
UF = utbildningsförvaltningen
Ansvarig innebär ansvar för att ta fram underlag om beslutet fattas av kf, ks eller annan nämnd /styrelse.
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Innehållsförteckning
1. Kommunens ansvarsområde
1.1 Förslag till mål att uppnå:
1.1.1 Till och med år 2020
1.2

Handlingsplan för att nå målen till och med
år 2020

2. Kommunen som geografiskt område
2.1 Förslag till mål att uppnå:
2.1.1 Till och med år 2020
2.1.2 Till och med år 2030
2.2

Handlingsplan för att nå målen till och med
år 2020
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4
5
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12
13
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1. Kommunens ansvarsområde
1.1
1.1.1

FÖRSLAG TILL MÅL ATT UPPNÅ:
Till och med år 2020
 År 2020 skall energiförbrukningen i kommunkoncernens egna
fastigheter ha minskat med 20 % jämfört med 2009
(normalårskorrigerat, angivet i kWh/m2).
 År 2020 skall alla kommunkoncernens personbilar/lätta lastbilar
köras på förnybara drivmedel (ägda/leasingbilar)
 År 2020 skall kommunkoncernens egna personbilstransporter (inkl.
lätta lastbilar) ha minskat med 5 % jämfört med år 2013 räknat på
antal km/anställd.

4
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1.2 HANDLINGSPLAN FÖR ATT NÅ MÅLEN TILL OCH MED ÅR 2020
1.2.1 Satsning på förnybar
energi och ny teknik

1

2

Åtgärd
Vid ny- och ombyggnation av
kommunkoncernens byggnader installeras
förnybar energikälla. Definitionen av ny- och
ombyggnad är att bygganmälan eller bygglov
krävs enligt BBR.

Tidplan
Möjlig besparing Kostnad
2015-2020 Mellan
Liten - Stor

Ansvarig
Fastighetsägaren

Anmärkning
Innebär minskad
miljöpåverkan

Vid om – och nybyggnation skall inriktningen
vara följande om kommunen är hyresgäst:
Bostäder
Fjärrvärme
max 60kWh/m2
El
max 40 kWh/m2
Lokaler
Fjärrvärme
max 55 kWh/m2
El
max 40 kWh/m2
Gäller även om byggnaden hyrs

Vid nyStor
byggnation

Stor

Fastighetsägaren
Vid förhyrning
ansvarar den som
skriver under
hyresavtalet

Innebär långsiktigt lägre
minskade
kostnader

2015-2020 Minskade utsläpp
av koldioxid

Liten

Upphandlare

Cirka 20 GWh

På sikt, dock senast år 2020, gäller
ovanstående riktlinjer även kommunkoncernens hyreshus
3

Kommunkoncernen ska fortsätta köpa miljömärkt
el
a till sina verksamheter
x
3

5
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4

Åtgärd
Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad och ökad
kapacitet i fjärrvärmeverken, t.ex. kraftvärme

Tidplan
Besparing
2015-2020 Stor

Kostnad
Stor

Ansvarig
Alvesta Energi

Anmärkning

5

Bygga ut fjärrkyla i Alvesta

Stor

Stor

Alvesta Energi

6

Utreda förutsättningarna för att använda
överskottet av biogas från Alvesta reningsverks
biogasanläggning.

Slutet av
perioden
2018

-

Liten

FSP

Om överskottet
inte kan användas
måste metangasen
facklas bort

7

Se över möjligheterna att ansluta fler fastigheter
till den pelletseldade närvärmecentralen i
Torpsbruk

2015

-

Liten

AllboHus Fastighet

8

Aktivt stödja framtagandet av förnybar energi,
t.ex. biogas

2015-2020 Mellan - Stor

Liten – stor

Alla

9

Undersöka förutsättningarna för att installera
solvärme/solceller vid all nybyggnation med
målsättningen att solvärme/solceller installeras

2015-2020 Mellan – stor

Liten - stor

Fastighetsägaren

10

Påbörja arbetet med att undersöka
förutsättningarna för att installera
solvärme/solceller i befintliga byggnader och där
så är lämpligt installera solvärme/solceller

2016-2020 Mellan – stor

Mellan

Fastighetsägaren

Om fler
fastigheter senare
ansluts blir panneffektiviten bättre
Miljövinst genom
minskade utsläpp
av koldioxid
Ofta lönsamt på
sikt. Även
pedagogiskt
viktigt på skolor
+ förskolor
Ofta lönsamt på
sikt. Även
pedagogiskt
viktigt på skolor
+ förskolor
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1.2.2 Hushållning med energi
och klimatgaser
Åtgärd
Vidta åtgärder för att göra byggnader
som kommunkoncernen redan äger eller
hyr mer energieffektiva

Tidplan
2015-2020

Möjlig besparing Kostnad
Mellan – stor
Mellan stor

Ansvarig
Fastighetsägaren

Anmärkning

2

Införa ekonomiska incitament för energibesparingar i kommunens verksamhet, t.ex.
införa kallhyra och/eller förbättra
uppföljningen till verksamhetsutövarna

2015-2019

Mellan

Liten

Ks

Installation av
undermätare i
vissa fall. På sikt
minskad kostnad.

3

Belysningsåtgärder:
Förbättrad tidsstyrning, nyare armaturer,
sektionering och anpassning efter
verksamheternas behov

2015-2020

Liten – mellan

Liten

Fastighetsägaren

4

Införa/förnya styr- och övervakning i
fastigheter där behov finns.

2015-2020

Mellan

Mellan

Fastighetsägaren

5

Energieffektivisera på VA-verken, t.ex.
byte till effektivare motorer

2015-2020

Mellan

Mellan

FSP

6

Energieffektivisera sporthallen i Alvesta
Byte av ventilation och fönster i entrén

2015-2020

Stor

Stor

KLK

7

Anpassning och driftoptimering av värme,
kyla, inkl. frikyla, och ventilation till
verksamhetens behov

2015-2020

Mellan

Mellan

Fastighetsägaren

8

Utforma renhållningstaxan så att den gynnar
återvinning och minimerar mängden avfall
och transporter

2015-2020

Mellan

Liten

Beslutande: Kf
Ansvarig: ARAB

1

Innebär minskade
driftskostnader

7
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Åtgärd
Utbildning av personal om matens påverkan
på klimatet

Tidplan
2015-2020

Möjlig besparing Kostnad
Liten
Liten

Ansvarig
UF och OF

10

Införa incitament för energibesparing i
reglerna för föreningsbidrag

2016-2017

Mellan

Ingen extra
kostnad

Beslutande: Kf
Ansvarig: KLK

11

Revidera upphandlings- och inköpspolicyn
som även ska innehålla att avtalen utformas
med tydliga energi- och miljökrav och hur
dessa ska värderas

2015

Mellan

Personella
resurser

Beslutande: Kf
Ansvarig: KLK

12

Tillämpa miljöstyrningsrådets kriterier
(konkurrensverkets kriterier för hållbar
upphandling) eller motsvarande krav vid
upphandlingar. Detta gäller även vid köp av
tjänster där det är tillämpbart

2015-2020

Stor

Personella
resurser

Upphandlare

13

Ta fram en modell för hur kommunkoncernen
ska arbeta med livscykelanalyser vid
investeringar

2016

Liten - stor

Liten

KLK

9

Anmärkning
Miljövinst

Kan på sikt
innebära stora
besparingar

8
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1.2.3

Fysisk planering för effektivare
energianvändning
Åtgärd
Ta fram en energiplan för fjärrvärme- och
närvärmeutbyggnaden i kommunen

Tidplan
2015

Möjlig besparing Kostnad
LitenMellan

Ansvarig
Beslutande: Ks
Huvudansvarig:
KLK

2

Fortsätta förtäta och utveckla fjärr- och
närvärme där så är möjligt och ekonomiskt
försvarbart

2015-2020

Mellan

Mellan

Alvesta Energi

3

Vid all planering arbeta för att minska
utsläppen från transporter

2015-2020

Mellan

Mellan

Alla förvaltningar
och bolag

Miljövinst

4

Utveckla och öka möjligheterna för
företag att transportera gods på järnväg

2015-2020

Stor

Stor

Huvudansvarig:
KLK

Miljövinst

5

Anordna pendelparkeringsplatser där behov
finns

2015-2020

Mellan

Mellan

Huvudansvarig:
FSP

Miljövinst

6

Ta fram en cykelplan för kommunen

2015

-

Liten

Beslutande: Ks
Ansvarig: FSP

1

Anmärkning
Miljövinst om fler
kan anslutas till
fjärrvärme/närvärmenätet

9
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1.2.4

Transporter och kommunikation
Åtgärd

Tidplan

Kostnad

Ansvarig

Anmärkning

2015-2020

Möjlig
besparing
Mellan

1

Utbildning i sparsam körning obligatorisk för
alla tillsvidareanställda som kör bil i tjänsten

Litenmellan

Verksamhetsansvariga

Innebär lägre
driftskostnader

2

Verka för fler avgångar med tåg och
förbättrade kollektivtrafikslösningar samt att
fler reser med kollektivtrafiken

2015-2020

Stor

Liten - stor

KLK

Miljövinst

3

Införa ett ruttoptimeringssystem för
Skolskjutsresorna och hemtjänstresorna

2015-2016

Liten-mellan

Litenmellan

UF+OF

4

Se över organisationen av
mattransporterna
mellan tillagnings- och
mottagningsköken

2015

Liten-mellan

Personella
resurser

UF

5

Datorisering och modernisering av Moheda
reningsverk samt 6 pumpstationer

2015

Liten-mellan

Litenmellan

FSP

6

Datorisering och modernisering av Moheda
vattenverk, Vislanda och Alvesta reningsverk

2015-2020

Liten-mellan

Litenmellan

FSP

7

Ta fram en avvecklingsplan för personbilar
och lätta lastbilar som körs på fossilt bränsle
för att nå målet till 2020.

2015-2016

Liten

Samtliga
förvaltningar och
bolag

Innebär även
kvalitativ
förbättring
Innebär förutom
färre resor även
kvalitativ
förbättring
Följderna av
avvecklingsplanen innebär
minskade utsläpp

10
983

1.2.5
1

Klimatanpassning
Åtgärd
Ta fram en klimatnorm med kriterier för
inomhusklimatet i kommunens olika
verksamhetslokaler

Tidplan
2016

Möjlig besparing Kostnad
Personella
resurser

Ansvarig
Beslutande: Ks
Huvudansvarig:
KLK

2

Ta fram en rutin för reservkraftverkens
användning

2015

-

Personella
resurser

KLK

3

Alla äldreboenden har reservelkraft eller har
förberett för mobil installation

2020

-

Mellan-stor

Fastighetsägaren

4

Upprätta en officiell lista på trygghets- punkter
(värmestuga, el, dusch m.m.)

2015

-

Personella
resurser

KLK

5

Upprätta en alternativ stabsplats för
krisledningsorganisation och
krisledningsnämnd

2015-2020

-

500 000 –
750 000

KLK

Anmärkning

11
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2. Kommunen som geografiskt område
2.1

NYA FÖRSLAG TILL MÅL ATT UPPNÅ:

2.1.1 Till och med år 2020
 Utsläppet av koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i
Alvesta kommun ska till år 2020 ha minskat till 1,9 ton per år och per
kommuninvånare


70 % av den totala energianvändningen i Alvesta kommun kommer
från förnybara källor



Användningen av förnybara drivmedel uppgår till 30 %

2.1.2 Till och med år 2030
 Den direkta användningen av fossila bränslen har i princip upphört i
Alvesta kommun till år 2030
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2.2
2.2.1

HANDLINGSPLAN FÖR ATT NÅ MÅLEN TILL OCH MED ÅR 2020
Satsning på förnybar energi
och ny teknik
Åtgärd
Stimulans för de som bygger passivhus
eller plusenergihus, t.ex. lägre tomtpris

Tidplan
2015-2017

Möjlig besparing Kostnad
Stor
Liten

Ansvarig
Kommunen och
fastighetsägare

Anmärkning

2

Nybyggnation inriktas på s.k. passivhus
och plusenergihus

2015-2020

Stor

Mellan

Kommunen och
fastighetsägare

Innebär besparing
på sikt

3

Utbildnings- och informationsinsatser
gentemot allmänhet, föreningar och
företag

2015-2020

Mellan

Liten

Alla

4

Bilda företagsnätverk i syfte att bl.a.
sprida goda exempel inom energi- och
klimatområdet

2015-2020

Mellan

Liten

Alla

1

13
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22.2.21. Hushållning med energi och
klimatgaser
2.
3.
Åtgärd
Minska spillvärmen och därefter öka
1
användningen av spillvärme

Tidplan
2015-2020

Möjlig besparing Kostnad
Stor
Liten –
Mellan

Ansvarig
Företagen

Anmärkning

2

Undersöka behovet av utbildning och
åtgärder för att minska
energianvändningen inom företagen

2015-2020

Mellan

Liten

Alla

3

Samarbete med branschorganisationer
för att minska energianvändningen

2015-2020

Mellan

Liten

Alla

4

Energieffektivisera inom industri och
lantbruk

2015-2020

Mellan

Litenmellan

Företagen

Lönsamt på sikt

Tidplan
2015-2020

Möjlig besparing Kostnad
Stor
Litenmellan

Ansvarig
Kommunen,
Trafikverket och
företagen

Anmärkning

2.2.3

1

Fysisk planering för effektivare
energi-användning
Åtgärd
Minska andelen korta biltransporter bl.a.
genom att underlätta för cykeltrafik

14
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2.2.4

Transporter och kommunikation
Åtgärd
Resvaneundersökning och information
om kollektivresor

Tidplan
2015-2020

Möjlig besparing Kostnad
Liten Mellan

2

Fortsatt utbyggnad av IT-infrastrukturen
för att minska transportbehovet

2015-2020

Stor

Stor

3

Arbeta för att öka andelen gods på
järnväg där så är ekonomsikt försvarbart

2015-2020

Stor

4

Verka för att handeln av närproducerade
varor ökar

2015-2020

-

1

Ansvarig
Kommunen i
samverkan med
Region Kronoberg
KLK och
näringslivet

Anmärkning

Liten

Alla

Miljövinst

Liten

Alla

Miljövinst

Miljövinst

15
988

Energi- och
klimatstrategi
för Alvesta kommun

Faktadel

989

990
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1. Sammanfattning
Energi- och klimatstrategin ersätter energi- och klimatplanen som antogs av
kommunfullmäktige 2011 (kf § 64/2011). Energi- och klimatstrategin inkl.
handlingsplanen utgör även kommunens energiplan enligt Lagen om
energiplanering (1977:439) samt åtgärdsplan för Borgmästaravtalet (avtal
som lanserats av Europeiska kommissionen och som visar att det är möjligt
att gå längre än EU:s mål när det gäller att minska klimatutsläppen).
Det övergripande målet för energi- och klimatstrategin är att kommunen
senast 2030 ska bli fossilbränslefri och handlingsplanens åtgärder syftar till
att uppnå detta mål. Energin skall användas effektivt och vara förnybar.
Energi- och klimatstrategins handlingsplan innehåller åtgärder inom
områdena satsning på förnybar energi och ny teknik, hushållning med energi
och klimatgaser, fysisk planering för effektivare energianvändning,
transporter och kommunikation samt klimatanpassning.

2. Bakgrund
2.1 Syfte
Den nuvarande energi- och klimatstrategin antogs av kommunfullmäktige
2011-04-27 (§64). Den nya energi- och klimatstrategin ersätter energi- och
klimatstrategin från 2011. Energi- och klimatstrategin utgör även kommunens
energiplan enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) samt
kommunens energi- och åtgärdsplan för Borgmästaravtalet.
Det sätt som vi arbetar med energi- och klimatfrågor är av betydelse för en
hållbar samhällsutveckling i Alvesta kommun.
Den negativa klimatpåverkan som utsläppen av växthusgaser till atmosfären
ger upphov till påverkar såväl Sverige och Europa som hela vår planet.
Energi- och klimatfrågan är därför med sin miljöpåverkan en av de största
utmaningarna som världen och Alvesta kommun står inför. Frågan har även
en tydlig koppling till kommunikationer, sysselsättning och
näringslivsutveckling.
Åtgärderna i energi- och klimatstrategin syftar även till att nå de nationella,
regionala och lokala miljömålen för begränsad klimatpåverkan och en god
bebyggd miljö. Även vissa åtgärder för anpassning av kommande
klimatförändringar har tagits med i handlingsplanen.
Genom att upprätta en klimatstrategi visar Alvesta kommun att vi arbetar för
att ta vårt ansvar för att nå de nationella och regionala klimatmålen. Vi visar
också att det är möjligt att gå längre än EU:s mål när det gäller att minska
koldioxidutsläppen (vilket skedde när kommunen beslutade underteckna det
av Europeiska kommissionen lanserade ”Borgmästaravtalet”). Den nya
energi- och klimatstrategin utgör också kommunens energi- och klimatplan
som kommunen lovat genomföra genom undertecknandet av Borgmästaravtalet.

4
992

2.2 Växthuseffekten, klimatförändringarna och klimatanpassning
Växthuseffekten innebär enkelt uttryckt att gaser i atmosfären håller kvar en
del av den värme som utstrålas från jordytan. Atmosfärens naturliga
växthuseffekt är en förutsättning för livet på jorden och utan den skulle det
vara nästan 35 grader kallare vid jordytan än det är idag. Det som skiljer den
klimatförändring vi idag upplever från denna naturliga effekt är att
människans utsläpp förändrar atmosfärens kemi och därigenom förstärker
växthuseffekten.
De viktigaste växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. Andra
växthusgaser är metan, dikväveoxid (lustgas) och fluorerade gaser (bl.a. så
kallade freoner). För att kunna jämföra gaser räknar man om bidraget från
varje enskild gas till den mängd koldioxid (så kallade ”koldioxidekvivalenter”) som har samma inverkan på klimatet. Förbränningen av fossila
bränslen (kol, olja och naturgas) ger upphov till koldioxid som står för 80
procent av växthusgaserna.
Halterna av flera växthusgaser ökar nu i atmosfären, främst på grund av vår
förbränning av fossila bränslen. Ökade halter leder i sin tur till att
växthuseffekten förstärks och ju mer växthusgaser i atmosfären – desto
varmare blir det.
En klar majoritet av världens forskare och klimatexperter är eniga om att
människans utsläpp av växthusgaser är orsaken till klimatförändringar. Några
effekter av förändrat klimat är ökande medeltemperatur, mildare och
regnigare vintrar, häftiga skyfall som kan leda till höga vattenflöden och
översvämningar och mer extremt väder, men även en längre växt- och
odlingssäsong.
Energi- och klimatstrategin berör endast de klimatförändringar som är
kopplade till energianvändningen. Övriga effekter av klimatförändringarna
hanteras i andra dokument.
Det är viktigt att redan nu börja planera för klimatanpassning av viktiga
samhällsfunktioner såsom trygg energiförsörjning, trygg tillgänglighet och
anpassning till värmeböljor.
2.3 Lagen om kommunal energiplanering
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun
ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen
fastställs av kommunfullmäktige. En energi- och klimatstrategi kan med
fördel även innefatta en energiplan och därigenom uppfylla lagens syfte. Ett
långsiktigt mål med energiplanering är bättre ekonomi i kommunen som en
effekt av bl.a. energieffektivisieringsåtgärder.
2.4 Kommunens möjligheter att påverka
Kommunen har en viktig roll att spela inom energi- och klimatarbetet genom
sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering, tillsyn samt drift av tekniska
anläggningar. Kommunen har samtidigt goda möjligheter att påverka
utvecklingen genom sitt ansvar för information, utbildning och rådgivning.
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Samhällsplanering spelar en viktig roll om vi ska nå energi- och klimatmålen
och därmed minska klimatförändringen. Översikts- och detaljplaner utgör en
viktig funktion vad det gäller dagvattenhantering och energianvändning t.ex.
gällande lokalisering av ny bebyggelse och hur den placeras i terrängen, vilka
möjligheter för kollektivtrafik och cykling som skapas samt rekommendation
om att i första hand använda förnybar energi och energieffektiva lösningar.
Transporter utgör en stor del av klimatpåverkande utsläpp i Alvesta kommun.
Kommunen kan i sina olika roller och nära kontakt med medborgare,
transportföretag, Trafikverket och näringsidkare arbeta för mer miljövänliga
transporter samt utveckla andra effektiva styrmedel.
Kommunen som organisation bidrar med en relativt stor del av kommunens
totala utsläpp av växthusgaser. Genom att se över sin energiförbrukning,
tjänsteresor, transporter samt inom ramen för upphandling ställa klimatkrav,
kan kommunen minska sin egen klimatpåverkan avsevärt.

3. Inventering
3.1 Geografi och befolkning
Alvesta kommun är till ytan ett ”Sverige i miniatyr” – 8 mil lång och 2 mil
bred – och består av gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter långt
tillbaka i tiden. Kommunens landareal är 978 kvadratkilometer och det bor 20
invånare per kvkm. Kommunen har 19 503 invånare (2014-12-31).
Tack vare sitt strategiska läge är centralorten Alvesta en viktig järnvägsknut.
De flesta av kommunens tätorter ligger utmed järnvägslinjer. I Sveriges
Kommuner och Landstings statistik klassas Alvesta kommun som pendlarkommun. Detta innebär att mer än 40 % av nattbefolkningen pendlar till
arbete i annan kommun. Antalet utpendlare från kommunen är drygt 3 800
medan knappt 2 400 pendlar in till kommunen. En stor del av pendlingen sker
mellan Växjö och Alvesta.
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3.2 Näringsliv
I Alvesta kommun finns många små och medelstora företag inom flera olika
branscher. Flest antal arbetstillfällen finns inom tillverkning och utvinning,
24 %, följt av vård och omsorg, 17 %. Industrin är stark och i kommunen
finns kluriga och uthålliga företag som arbetar långsiktigt och på avancerad
nivå, främst inom verkstads- och sågverksindustrin. Entreprenörskapet är och
har alltid varit starkt i kommunen. Det bidrar till att sysselsättningsgraden är
hög och att den hålls stabil. Enligt SCBs senaste statistik som avser 2012 var
sysselsättningsgraden 80 % (riket 77 %). Arbetslösheten var i mars 2014
enligt SCBs statistik 9 % (riket 7 %). Största arbetsgivare är kommunen med
cirka 1 500 anställda.
3.3

Nulägesanalys Alvesta kommun, geografiskt område

3.3.1 Energitillförsel och användning
Statistiska Centralbyrån SCB tillhandahåller uppgifter om kommunal
energistatistik. Det finns en del felaktigheter i uppgifterna och det är svårt att
få fram korrekta uppgifter på grund av sekretessen. Där det varit möjligt har
kommunen själv tagit fram vissa uppgifter.
Mer detaljerad information om kommunens energianvändning finns att läsa i
kommunens energibalans för 2010.
Nedan visas hur fördelningen av energislagen ser ut för Alvesta kommun år
2013 som är de senaste uppgifterna som gått att få fram. Diagrammet visar
uppgifter från SCB över slutlig användning.
Slutlig användning Alvesta 2013

21%

39%
Fossilt

Biobränsle
El

40%

3.3.2

Elanvändning

I Alvesta kommun finns två elnätsägare: Alvesta Elnät och EON. Dessutom
äger Alvesta Energi Ohs vattenkraftverk som under 2013 producerade 1,9
GWh vattenkraft.
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Elanvändningen i Alvesta kommun har, enligt SCB, ökat från 198 GWh år
1990 till 2712 GWh år 2012. Störst användare är industrin/byggverksamhet
(140,4 GWh). följt av småhus (54,9 GWh). Ökningen antas bero på att
servicesektorn (hissar, kyla, ventilation mm) har växt och många fastigheter
som tidigare eldat med olja eller ved har övergått till värmepumpar.
3.4 Växthusgaser, Alvesta kommun, geografiskt område
Nedan ges en kort beskrivning av växthusgaserna.
Statistik över kommunens utsläpp av koldioxid från fossila bränslen visar att
det skett en minskning sedan 1990, se tabell nedan.

De totala koldioxidutsläppen från fossila bränslen per invånare i kommunen
är 1,9 ton per år enligt senaste statistiken från SCB som avser 2013. Enligt
den senaste uppgiften som avser Sverige (avser år 2012) visar att
koldioxidutsläppen är 4,2 ton per invånare och år. En förklaring till de låga
utsläppen för Alvesta är bl.a. utbyggnaden av fjärrvärme i tätorterna Alvesta,
Moheda och Vislanda samt närvärmecentralerna i Lönashult och Torpsbruk.
En annan orsak är att kommunen saknar större industrier som använder
mycket fossilt bränsle.
Alvesta kommuns (geografiskt område) utsläpp av koldioxid kommer i första
hand från transporterna, men till viss del även från annan användning, t.ex.
oljeeldning. I Alvesta fanns vid årsskiftet 2014/2015, enligt uppgifter från
Alvesta sotningsdistrikt, 135 oljepannor under 60 kW. En bedömning är att
20-30 % av dessa pannor inte används utan enbart är kvar som reservpannor.
Det finns 123 pannor som är över 60 kW och som eldas med ved, pellets, flis,
olja eller annat energislag. Många av dessa pannor fungerar som
reservpannor, t.ex. vid fjärrvärmeverken.
Metan är en växthusgas som i första hand kommer från jordbruket och
småskalig vedeldning. Kommunen har tidigare beviljats ett stöd till
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fastighetsägare som bytt sin icke miljögodkända vedpanna till en
miljögodkänd panna Detta har bidragit till att utsläppen av metan från
småskalig vedeldning minskat. I Alvesta fanns vid årsskiftet 2014/2015,
enligt uppgifter från Alvesta sotningsdistrikt, 470 icke miljögodkända
vedpannor och 646 miljögodkända vedpannor. Dessutom fanns 7082
lokaleldstäder och 87 pelletskaminer enligt statistik från Alvesta
sotningsdistrikt.
Metangasen från jordbruket kommer i första hand från nötkreatur. Enligt
Jordbruksverket fanns 3900 kor för mjölkproduktion, 1200 kor för
uppfödning av kalvar och 2 500 kvigor, tjurar och stutar. Metangasen från
dessa djur har beräknats till cirka 16 000 ton koldioxidekvivalenter (2010 års
siffror). Fr.o.m. januari 2015 finns en biogasanläggning i Alvesta som ägs av
ett antal lantbrukare i närområdet. Anläggningen kommer att göra
fordonsbränsle av den gödsel som produceras på gårdarna Genom att göra
biogas av gödseln drar man nytta av den metangas som annars läcker ut i
atmosfärden.
Läckage av fluorkolväten (HFC) från bl.a. kylanläggningar har beräknats
uppgå till 153 ton koldioxidekvivalenter (2013 års siffror).
Den dominerande utsläppskällan för dikväveoxid (lustgas) är avgång från
jordbruksmark, förbränning av såväl fossila bränslen som biobränslen. Det
finns inga kända beräkningar på utsläppen av dikväveoxid för Alvesta
kommun.
I Alvesta kommun finns så vitt känt inga företag som orsakar utsläpp av
flourkarboner.
I Alvesta finns ett företag som använder svavelhexaflourid i produktionen.
Företaget får använda högst 10 kg svavelhexaflourid/år, men användningen
har minskat på senare år. Senaste läckaget som redovisats är från 2010 och då
var läckaget 3,5 kg. Omräknat till koldioxidekvivalenter uppgick utsläppen
till drygt 83 ton år 2010. Svavelhexaflourid förekommer även som isolergas i
vissa typer av ställverk. Hur stor volymen är och ev. läckage av gasen från
ställverk finns det inga uppgifter på.
3.5 Nulägesanalys Alvesta kommun, organisation
Kommunkoncernen Alvesta kommun har cirka 1650 anställda varav cirka
130 är anställda i något av kommunens helägda bolag. Alvesta kommun har
fyra helägda kommunala bolag med anställd personal. Dessa är AllboHus
Fastighet AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB och Alvesta Renhållning
AB. Enligt ägardirektiven ska bl.a. bostadsbolaget arbeta aktivt med att
genomföra kommunens klimat- och energiplan, Energibolaget och
Renhållningsbolaget ska vara ett redskap för att genomföra kommunens
klimat- och energiplan. Dessutom ska Energibolaget stimulera till en
effektivare och miljövänligare energiförbrukning.
.
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3.5.1 Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter
Allbohus Fastigheter äger de flesta av kommunkoncernens bostäder och
lokaler. Nedan redovisas energianvändningen för kommunkoncernens
bostäder och lokaler som energideklareras. Utöver dessa finns lokaler som
inte energideklareras och därför inte finns med i redovisningen. Även ett fåtal
bostäder och lokaler saknas p.g.a. att kommunen/Allbohus inte känner till
energianvändningen då hyresgästen själv står för energikostnaden. Några
exempel på lokaler som inte energideklareras är kommunens vatten- och
avloppsverk och ett antal idrottsanläggningar. Uppgifterna är inte
graddagsjusterade, d.v.s. ingen hänsyn har tagits till utetemperaturen.
Lokalytor i kommunkoncernens fastigheter år 2013
Verksamhet, A-temp
Bostadsyta, m2
Lokalyta, m2
Total yta, m2

Kommunkoncernen
140 853
126 219
267 072

Energianvändning för uppvärmning av kommunkoncernens fastigheter inkl.
fastighetsel år 2013
Energislag, A-temp

Totalt
Bostäder Lokaler
MWh
MWh
MWh
Fjärrvärme
28610
16377
12233
Eldningsolja
82
35
47
Bioolja
95
0
95
Pellets
2186
1031
1155
El inkl. fastighetsel +komfortkyla 1)
10948
3295
7653
Totalt
41921
20738
21183
1)
I bostäder ingår hushållsel i 3 % av kvadratmeterytan och i lokalerna ingår verksamhetsel
i 73 % av kvadratmeterytan. Det är inte möjligt att mäta hur mycket
hushållsel/verksamhetsel det är i dessa bostäder/lokaler.

Fjärrvärmen består till 98-99 % av biobränsle och 1-2 % av eldningsolja.
Kommunkoncernen köper förnybar ursprungsmärkt el till sina verksamheter.
Kommunkoncernens elanvändning är stor och under 2013 uppgick den till
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cirka 22 GWh varav gatubelysningen stod för 2 GWh. Kommunen hade fram
till 2010 bytt ut sina kvicksilverlampor i gatubelysningen till
högtrycksnatriumlampor. Vid nyuppsättning av gatubelysning används LEDbelysning.
VA-verken i kommunen använder mycket energi, de tre största reningsverken
använde under 2013 totalt 1 536 MWh el till sina verksamheter (Alvesta
62 %, Moheda 15 % och Vislanda 23 %). Till detta kommer de mindre
reningsverkens, pumpstationernas och vattenverkens elförbrukning, cirka 889
MWh. Utöver detta används en mindre mängd eldningsolja som komplement
till värmepumparna. Från rötningsanläggningen vid Alvesta reningsverk
producerades under 2014 totalt 82 480 nm3 biogas som användes för att
värma anläggningen.
Ishallen, simhallen och skidanläggningen vid Hanaslövsbacken är
idrottsanläggningar som använder mycket energi.
De flesta av kommunkoncernens fastigheter värms med fjärrvärme. Några
förskolor och skolor samt ett servicehus värms med pellets. Några fastigheter
värms med värmepumpar. Endast ett fåtal rivningsfastigheter värms med olja
och i några fastigheter används olja som reserv för pelletspannorna t.ex. när
pannorna behöver ha underhållsservice.
3.5.2

Transporterna i kommunkoncernens verksamhet

Under 2013 körde kommunkoncernen personal, inkl. tunga fordon, cirka
235 000 mil i tjänsten eller 142 mil/anställd. Nedan redovisas körda mil i
tjänsten med personfordon, inkl. lätta lastbilar och minibussar.
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Körda mil i tjänsten med personbilar, minibussar och lätta lastbilar
Kommunkoncernen
Egen
Ägda eller leasade
Totalt med
bil
personfordon
personfordon
Körda mil
26 305
197 810
224 115
Körda mil/årsarbetare 13
101
114
Kollektivtrafiken är upphandlad gemensamt för länet och det är svårt att få
fram uppgifter som rör endast Alvesta kommun.
Nedan redovisas kommunkoncernens inköp av E85, bensin och diesel till
personbilar, minibussar och lätta lastbilar som gjordes under 2014.
Bensin
37 m3

Diesel
80 m3

E85
30 m3

I koncernen fanns i början av år 2015 totalt 68 personbilar, varav 44
miljöfordon, och 65 lätta lastbilar varav 1 miljöfordon. Den genomsnittsliga
åldern för personbilar är 7 år och för lätta lastbilar 8 år.
Enligt kommunkoncernens resepolicy ska fordon som går på förnybart
bränsle väljas om det finns möjlighet att tanka alternativt bränsle på orten.
Fordonen ska ha minst 5 stjärnor i Euro NCAP eller motsvarande.
3.5.3 Övriga uppgifter
Av kommunens miljöpolicy framgår att kommunen ska ställa långtgående
miljökrav på produkter och transporter i inköpssamverkan. Detta innebär bl.a.
att produkter med möjlighet till återbruk och med resurssnåla egenskaper ska
prioriteras. Av riktlinjerna framgår också att såväl byggnadsmaterial som
energianvändning ska väljas så att minsta möjliga belastning på miljön sker.
Energiförsörjnings- och transportfrågor behandlas i alla översikts- och
detaljplaner.
Kommunen genomför internutbildning vid någon eller några tillfällen per år.
Målgruppen och innehållet varierar. Exempel på internutbildning som
genomförts är utbildning i solvärme, grundkurs i energieffektivisering för
fastighetsskötare och energieffektiv belysning.

4. Mål
4.1

Klimatmål i Sverige och världen

Hotet om klimatförändring är en av de svåraste miljöfrågor som människan
har ställts inför. Alla länder påverkas och alla bidrar till problemet, men olika
delar av världen kommer att drabbas på olika sätt.
Temperaturökningen på jorden under 1900-talet kan sannolikt förklaras med
att utsläppen av koldioxid har ökat, främst på grund av ökad användning av
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kol, olja och naturgas. Utsläppen av växthusgaser behöver därför stabiliseras
"på en nivå som förhindrar farlig störning av klimatsystemet" och det kan
bara åstadkommas genom internationellt arbete.
Det svenska klimatarbetet bedrivs på flera nivåer. På global nivå finns
Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar som är ett
ramverk för åtgärder för att förhindra klimatförändringarna (United Nations
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC.
Konventionen, som har arbetats fram inom FN-systemet, undertecknades vid
FN:s konferens om miljö och utveckling (i Rio 1992) och trädde i kraft 1994.
Till konventionen hör Kyotoprotokollet, som undertecknades 1997 och trädde
i kraft i februari 2005. Länderna som är parter stod då för drygt 61 procent av
de globala utsläppen av växthusgaser. I Kyotoprotokollet finns målet att
parterna under perioden 2008–2012 ska minska sina utsläpp av växthusgaser
med minst fem procent räknat från 1990 års utsläppsnivå. Det innebär att
utsläppen av koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas), fluorkolväten (HFC),
perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6) inte får överskrida de
kvoter man beslutade om. För att protokollet skulle kunna träda i kraft
krävdes att minst 55 länder, däribland i-länder, som tillsammans står för
minst 55 procent av de globala utsläppen, hade ratificerat det.
Sverige har ratificerat konventionen och protokollet. Under mötet i Doha år
2012 enades parterna om en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet.
EU har satt upp mål om att minska utsläppen och att spara energi. EU har
även infört regler för utsläppshandel. Grunden för arbetet är
överenskommelser inom FN.
EU:s övergripande klimatmål är att hindra den globala uppvärmningen från
att öka med mer än två grader jämfört med tiden innan industrialiseringen
startade.
EU har enats om fyra mål som ska vara uppfyllda fram till 2020. Dessa
klimatmål brukar förkortas 20-20-20.





Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990
års nivåer
Sänka energiförbrukningen med 20 procent
Höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion
Höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent

Förnybar energi är energi som kommer från bland annat vind, sol, vattenkraft
och biobränsle.
På nationell nivå har Sveriges riksdag i juni 2009 beslutat att målet för de
svenska utsläppen av växthusgaser, från verksamheter som inte ingår i
systemet för handel med utsläppsrätter, ska vara en minskning med 40
procent till år 2020 jämfört med 1990
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4.2 Regionala klimatmål
Länsstyrelsen i Kronobergs län har 2013-01-08 beslutat om följande mål för
begränsad klimatpåverkan.
1. Användningen av fossila bränslen inom Kronobergs län har upphört
2030.
2. År 2050 är Kronobergs län ett Plusenergilän. Detta innebär att
produktionen av förnybar energi- och biobränsle överstiger den totala
energianvändningen i länet, dvs. bli självförsörjande och kan
exportera förnybar energi.
3. Utsläpp av koldioxid i Kronobergs län från fossila bränslen ska till år
2020 ha minskat till 2 ton per år och per länsinvånare.
4. 70 % av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer år
2020 från förnybara källor.
5. Användningen av elenergi i bostäder och lokaler samt
industriprocesser ska minska med 20 % till 2020, räknat från 1995.
6. Utsläppen av fossil koldioxid från trafik och arbetsfordon har år 2020
minskat med 35 %, jämfört med 1990 års utsläpp.
7. Förnyelsebara fordonsbränslen utgör minst 30 % inom vägtransporter
år 2020 i Kronobergs län
8. Kollektivtrafiken i Kronobergs län är fossilbränslefri år 2020.
9. Produktion av förnyelsebara fordonsbränslen, t.ex. biogas, i
Kronobergs län ska vara minst 30 GWh år 2020. (Detta motsvarar
årsförbrukningen för ca 2 700 personbilar)
10. Tankställen för förnyelsebara fordonsbränslen (utöver E85) finns i
alla kommuner i Kronobergs län år 2020.
11. För kollektivtrafiken gäller följande: Marknadsandelen ska öka till 15
% år 2030.
4.3 Klimatstrategins koppling till mål i andra styrdokument
Energi- och klimatstrategins mål och handlingsplaner är beroende av andra
styrdokument. Nedan redovisas några av dem.
Dokument
Sveriges miljömål
Energipolicy för Alvesta kommun
Miljöpolicy för Alvesta kommun
Lokala miljömål och åtgärder
(revidering pågår)
EU:s Borgmästaravtal
Energi- och klimatplan för Alvesta
kommun
Resepolicy för Alvesta kommun
Regionala miljömål
Översiktsplan för Alvesta kommun
Aktualitetsförklarad
Åtgärdsprogram för att nå
miljömålen 2014-2020, klimat och
energi

Beslutande
Sveriges riksdag
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Årtal
1999
2001
2008
2008

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

2009
2011

Personalnämnden
Länsstyrelsen i
Kronobergs län
Kommunfullmäktige

2012
2013

Länsstyrelsen i
Kronobergs län
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2013
2013
2013

I miljöpolicyn anges bl.a. att kommunen ska arbeta för att minska bil- och
flygresor och uppmuntra till miljövänligare transporter, verka för att
organisationer och verksamheter förändras så att transporter minskar samt
begränsa användningen av energi- och råvaror och att dessa nyttjas så
effektivt som möjligt.
Kommunens energipolicy syftar till att kommunen på sikt blir fossilbränslefri
och att energianvändningen skall vara effektiv med användning av
förnyelsebar energi. Energipolicyn skall beaktas vid all planering.
I de lokala miljömålen hänvisar miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” till
kommunens energi- och klimatplan. Av planen framgår att utsläppen av
koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i Alvesta kommun skall
till år 2010 ha minskat till 2,2 ton per år och per kommuninvånare och till 1,9
ton per år och kommuninvånare år 2020. De lokala miljömålen revideras
under 2015.
4.4

Beskrivning av kommunens övergripande mål/visioner för
klimatarbetet
Alvesta kommun ska bli en fossilbränslefri kommun 2030
I Alvesta kommun är klimatfrågan drivkraften men försörjningstryggheten
och ekonomin är förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Alvesta kommun ska ha en helhetssyn på energi i alla dess former och klimatoch energieffektivitet i alla delar av processen – från anskaffning av råvaror
till förbrukning.
Energianvändningen inom Alvesta kommun ska kännetecknas av effektivitet
och uthållighet ur ett långsiktigt ekologiskt perspektiv. Detta innebär bland
annat en effektiv användning av elenergi och en successiv urfasning av
fossila bränslen till förmån för förnyelsebara sådana.
Andelen lokalt/regionalt producerad energi i kommunen ska öka
Alvesta kommuns egen energiproduktion ska baseras på förnyelsebara
bränslen.
4.5

Beskrivning av mätbara mål som syftar till att nå de
övergripande målen/visionerna
Effektmålet för minskning av energiförbrukningen i kommunkoncernens
fastigheter var 5 % till år 2014 och resultatet blev också 5 %. De mest
lönsamma åtgärderna är redan genomförda, men enligt energideklarationerna
och en sammanställning från Allbohus finns det fortfarande åtgärder som är
lönsamma och/eller nödvändiga att genomföra. Till år 2020 är målet att
energiförbrukningen ska minska med 20 % jämfört med 2009, mätt i
kWh/m2. Detta bedöms ske genom att flera fastigheter som är i behov av
stora renoveringar samtidigt genomför energieffektiviseringar. Dessutom
kommer flera nybyggnationer att ske framöver. Dessa byggnader kommer att
ha en låg energianvändning per kvadratmeter. Om hyresgästerna framöver får
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energifakturorna direkt till sig finns incitament för beteendeförändringar som
även bedöms kunna minska energianvändningen.
Kommunkoncernens fordon använder i dag mycket fossilt bränsle. Det beror
till stor del på att flera av kommunens fordon är av äldre modell samt att det
inte har funnits några bra alternativ till de lätta lastbilarna. I takt med att
fordonen byts kommer andelen fossilt bränsle att minska. Målet 30 %
förnybart bränsle till 2014 har inte nåtts. Målet att alla personbilar och lätta
lastbilar körs på förnybart bränsle år 2020 förutsätter att det finns möjlighet
att tanka förnybart bränsle i kommunens samtliga tätorter och att de
fossilbränslefordon som i dag finns är utbytta mot fordon som kan köras på
förnybart bränsle. Detta är dock viktigt för att kunna nå det långsiktiga målet
att den direkta användningen av fossila bränslen i princip har upphört i
Alvesta kommun till år 2030.
Genom webbmöten, mer resor med kollektivtrafiken, sparsam körning, och
ruttoptimering bedöms personbilstransporterna minska med 5 % till år 2020
räknat på antal km/anställd. Förutom miljöaspekterna blir det en vinst genom
att personalens arbetstid kan användas för verksamhet och inte till bilkörning.
Uppföljningen av målen har hittills varit svåra att göra beroende på stora
brister i SCB:s redovisning avseende hur mycket fossilt bränsle som används
i kommunen. När det gäller tidigare beslutade effektmål för kommunen som
geografiskt område, som innebar att utsläppen av koldioxid från fossil
användning skulle vara 1,9 ton/invånare och år, är detta mål redan uppnått.
Enligt de senaste, osäkra, uppgifterna från SCB blir koldioxidutsläppen från
den direkta användningen av fossila bränslen i Alvesta 1,9 ton/invånare (år
2013). De allra största utsläppen av koldioxid från fossil användning står
transporterna för. Genom den tekniska utvecklingen både när det gäller
fordon och bränsle bedöms det långsiktiga målet tufft, men fortfarande
realistiskt. Kommunens mål som är samma som för länet innebär att den
direkta användningen av fossila bränslen i princip har upphört år 2030.
Av samma skäl som för koldioxidutsläppen ovan bedöms andelen förnybar
energi i kommunen, geografiskt område, öka till 70 % till år 2020.
Användningen av förnybara drivmedel bedöms uppgå till 30 % år 2020. Att
siffran inte är högre beror på att de fordon som köps idag även kommer att
finnas kvar år 2020.
4.5.1 Effektmål, Avesta kommun, organisation
År 2020 skall energiförbrukningen i kommunkoncernens egna fastigheter ha
minskat med 20 % jämfört med år 2009 (angivet i kWh/m2).
År 2020 skall alla kommunkoncernens personbilar/lätta lastbilar köras på
förnybara drivmedel (ägda bilar/leasingbilar).
År 2020 skall kommunkoncernens egna personbilstransporter (inkl. lätta
lastbilar) ha minskat med 5 % jämfört med år 2013 räknat på antal
km/anställd.
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4.5.2

Effektmål, Alvesta kommun, geografiskt område

Utsläppet av koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i Alvesta
kommun skall till år 2020 ha minskat till 1,4 ton per år och per
kommuninvånare.
År 2020 skall minst 70 % av den totala energianvändningen komma från
förnybara energikällor.
År 2020 uppgår användningen av förnybara drivmedel för transporter till 30
%.
Den direkta användningen av fossila bränslen har i princip upphört i Alvesta
kommun till år 2030.

5. Handlingsplan
Åtgärderna i handlingsplanen ska beaktas i budgetarbetet.

6. Uppföljning
För kommunens förvaltningar och bolag ska redovisning ske minst en gång
per år enligt särskilt formulär. Svaren i formuläret ska ge svar på hur målen
och åtgärderna i strategin följs. Resultatet kommer sedan att sammanställas
och presenteras i bl.a. kommunens miljöredovisning.
Nyckeltalen för kommunen som geografiskt område ska följas upp årligen
med den eftersläpning som är nödvändig med hänsyn till statistikens
tillgänglighet.

7. Miljökonsekvensbeskrivning
Samtliga åtgärder i Alvesta kommuns energi- och klimatplan syftar till att
främja en hållbar utveckling. Flera åtgärder i planen är översiktliga och
kräver särskilda utredningar med miljökonsekvensbeskrivningar innan beslut
om genomförande kan ske.
7.1 Satsning på förnybar energi- och ny teknik
En övergång till förnybar energi från olja eller el innebär mindre utsläpp av
koldioxid. Vilken miljöpåverkan som åtgärden ökad kapacitet för
fjärrvärmeutbyggnaden får beror på vilken lösning som väljs och går i nuläget
inte att bedöma. Satsning på förnybar energi, t.ex. biogas och produktion av
förnybart bränsle är bra ur klimatsynpunkt men kan kräva en särskild
miljöprövning. Övriga åtgärder bedöms inte ha någon negativ påverkan på
miljön.
7.2 Hushållning med energi- och klimatgaser
En minskning av energiförbrukningen innebär mindre utsläpp av
växthusgaser och andra skadliga utsläpp. Ingen av åtgärderna bedöms ha
några negativa effekter på miljön.
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7.3 Fysisk planering för effektivare transporter
Närvärmeproduktion som är baserad på förnybar energi innebär en
effektivare uppvärmning av byggnader och mindre utsläpp av växthusgaser.
Anläggningarna har påverkan på landskapsbilden. En ökad godshantering på
tåg innebär färre mil med tunga fordon och därmed mindre utsläpp från
fordonen. För de närboende kan det innebära mer buller och fler fordon.
Parkeringsplatser för pendling och cykling innebär att utsläppen från
biltrafiken minskar men innebär också att mark tas i anspråk som kan påverka
landskapsbilden.
Övriga åtgärder bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljön.
7.4 Transporter och kommunikation
Åtgärderna bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljön.
Om handeln av närproducerat ökar minskar varutransporterna på väg
samtidigt som det gynnar sysselsättningen och minskar igenväxningen av
landskapet i kommunen.
7.5 Klimatanpassning
Åtgärden att ta fram en klimatnorm innebär ingen påverkan på miljön.
Däremot kan resultatet av klimatnormen innebära en ökad energianvändning,
i första hand en ökad elanvändning, vilket i sin tur kan få till följd att
utsläppen från elproduktion ökar. Hur mycket beror på vilket energislag som
används. I första hand ska förnybar el användas, men vid brist på förnybar el
kan detta innebära att mer fossil och/eller kärnkraftsel används.

8.

Källor och underlag

Avsnitt 2.1.
Kommunstyrelsens beslut 2009-10-13 § 13 att underteckna Borgmästaravtalet
Avsnitt 3.1
SCB:s kommunfakta 2014
Avsnitt 3.3.1
Energibalans 2010 för Alvesta kommun framtagen av Energikontor Sydost
Avsnitt 3.4
I bakgrundsmaterialet till de lokala miljömålen ”Miljön i Alvesta 2006” finns
en beskrivning av klimatgaserna
Avsnitt 3.5.1
Uppgifterna om fjärrvärme och elförbrukning kommer från Alvesta Energi
och Eon
Avsnitt 3.5.2
Uppgifterna om körda mil kommer från förvaltningarnas och bolagens
redovisning över körda mil i tjänsten samt personalenhetens lönesystem (egen
bil i tjänsten).
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Uppgifterna om bränsleförbrukning kommer från statistik och fakturor från
bränslebolagen.
Uppgifterna om antal fordon kommer från info-torget (Trafikverkets register)
Kommunens avsiktsförklaring om säkrare och miljövänligare trafik antogs av
kommunstyrelsen 2006-11-30§ 164

9. Ordlista
Biobränsle - Bränsle där materialet är av organiskt ursprung, t.ex. ved
spannmål eller pellets. Även torv och organiskt avfall räknas hit.
Biogas - Den gas som uppstår när organiskt material bryts ner i syrefri miljö.
Gasen utvinns bl.a. genom rötning av avloppsslam och som deponigas från
soptippar.
Effektbrist – Uppstår när efterfrågan på el vid en viss tidpunkt är större än
den el som kan tillföras
Etanol - Sprit som kan framställas ur biobränslen. Etanol kan användas som
fordonsbränsle. Är ofta uppblandat med 15 procent bensin och kallas då E85.
Fjärrvärmeverk - Anläggning som centralt producerar värme som leds ut till
anslutna fastigheter i rörledningar (kulvert) med varmt vatten.
Förnybara bränslen – Bränslen som ständigt bildas, t.ex. vattenkraft,
solenergi, vindenergi och biobränsle.
GWh - Gigawattimme, 1 000 000 kilowattimmar.
Hushållsel - Den el som används till belysning, hushållsmaskiner och
hemapparater, dock inte uppvärmning och varmvatten.
Kilowattimme, förkortat kWh, är ett mått på energi. Energi är effekt
multiplicerat med den tid som effekten utnyttjas. Kilo betyder tusen. En 100
W lampa som är tänd en timme använder 100 W x 1 h = 100 Wh, dvs. 0,1
kWh. För att den ska lysa i 10 timmar behövs 1 kWh energi.
Kraftvärmeverk – Anläggning som producerar både el och värme till
angränsande fjärrvärmenät eller industriella processer.
Lågenergilampor - Lågenergilampor ger mycket ljus med hjälp av lite
energi. De kan spara upp till 80 % el och lysa tio gånger längre än
glödlampor. Det finns två slags lågenergilampor. Den med skruvsockel kallas
lysrörslampa och ersätter glödlampor. Den andra med stift kallas
kompaktlysrör. Till den krävs speciella armaturer där elektroniken finns i
armaturen.
MWh - Förkortning av megawattimme, 1 000 kWh.
Närvärme - Fjärrvärme med ett begränsat mottagningsområde, d.v.s.
fjärrvärme i mindre skala.
Passivhus – hus som inte behöver något tillförd energi för uppvärmning
Plusenergihus - ett hus som producerar mer energi än vad det gör av med
Pellets - Ett förädlat biobränsle. Pellets består av hårt sammanpressade rester
från träindustrin, d.v.s. spån och kutterspån. Det är inga tillsatser utan det
naturliga ligninet i träet binder samman produkten.
Solcell - Omvandlar direkt energin i solens strålar till elektricitet.
Solfångare - I en solfångaranläggning värms vatten av energin i solens
strålar. Kan t ex användas för uppvärmning av tappvarmvatten men också för
uppvärmning av värmevattnet som i sin tur värmer byggnaden.
Sparsam körning - Ett energisnålt körsätt för såväl personbilar som bussar
och andra typer av tunga fordon. Genom några enkla förändringar i körsättet
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kan man spara bränsle och pengar, dessutom bidrar man till att
koldioxidutsläppen minskar.
Vattenburen värme - Uppvärmt vatten som pumpas runt i ett rörsystem med
element för att avge värme. Systemet är slutet, d.v.s. inget nytt vatten tillförs
utom i undantagsfall.
Vindkraftverk - En metod som utnyttjar vindens rörelseenergi för att
producera el. Vinden fångas upp med hjälp av vingar som driver en turbin
kopplad till en generator.
Styr- och övervakningssystem - Ett datoriserat styr- och
övervakningssystem för t.ex. värme och ventilation.
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Remissyttrande – Åtgärdsprogram för hållbar konsumtion
15RK1068
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 15RK1068
Handläggare: Johanna Bergström
Datum: 2015-08-11

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Åtgärdsprogram för hållbar
konsumtion

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronoberg svar till
Länsstyrelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Länsstyrelsen har fastställt regionala miljömål för perioden 2014-2020.
Länsstyrelsen har därefter, i samarbetet med flera aktörer, tagit fram ett förslag till
åtgärdsprogram för att nå miljömålen inom temat Hållbar konsumtion.
Åtgärderna har tagits fram i en workshop med tema hållbar konsumtion där flera
aktörer i länet deltagit bl.a. Region Kronoberg. För att få förankring och ge
åtgärderna tyngd kommer regionala aktörer, efter det att åtgärdsprogrammet
fastställts, erbjudas att teckna avsiktsförklaringar. Länsstyrelsen kommer att följa
upp åtgärder, och om det behövs revidera programmet.
Synpunkter
Länsstyrelsen önskar synpunkter av remissinstanser på följande:
1. Är det några ytterligare åtgärder som bör lyftas fram?
2. Är åtgärderna relevanta för er verksamhet?
3. Avser ni medverka till att genomföra åtgärden?
Region Kronoberg förslås vara huvudaktör inom följande åtgärder:
- Informationsinsatser mot allmänheten för att lyfta miljö- och
hälsoaspekter av mat (nr 8)
- Samverka med näringsliv (producenter, restauranger, butiker) och
offentliga kök för att öka användningen av ekologiska matvaror (nr 9)
- Informera om samåkning (nr 12)
- Främja kollektivt resande (nr 13)
- Insamlingssystem för återanvändning/återvinning av textilier (nr 20)
- Etablera hållbarhetskontor (nr 23)
- Informationskampanj mot allmänheten för att minska avfall (nr 25)
Sida 1 av 2
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 15RK1068
Handläggare: Johanna Bergström
Datum: 2015-08-11

-

Genomföra satsningar inom tjänste/turismsektorn ex. kartläggning (nr 27)

Region Kronoberg avser att vara huvudaktör för åtgärd nr 13 eftersom det ligger
inom ramen för kärnverksamheten. För åtgärd nr 8 avser Region Kronoberg att
medverka som medaktör då informationsinsatserna är riktade mot allmänheten.
Inom åtgärd nr 9 och 12 pågår det utredningar och Region Kronoberg har inte
möjlighet att ta på sig rollen som huvudaktör förrän dessa är färdiga. För
åtgärderna nr 20, 23 och 25 har Region Kronoberg inte något uppdrag i dagsläget.
Angående åtgärd nr 27 så ingår det i Destination Smålands uppdrag att utveckla
turismnäringen och det finns en strategi för besöksnäringen 2013-2020 som tagits
fram i samarbete mellan Destination Småland, Regionförbundet Södra Småland
samt länets kommuner och näringsliv.
Som medaktör anges Region Kronoberg inom följande åtgärder (se excelfil):
- Minska farliga kemikalier i egna verksamheter och i barns omgivning
(1, 2, 3, 4, 5)
- Öka ekologisk mat i offentliga kök och vid bokning av konferenser (6, 7)
- Stödja lokal matproduktion (10)
- Stimulera hållbart resande (11)
- Upphandling av textilier samt strategi för hållbar upphandling (15, 24)
- Utbildning- och rådgivning inom hållbarhet (21, 22)
- Underlätta för cirkulär ekonomi (26)
Region Kronoberg kommer att delta som medaktör i flera av dessa åtgärder. För
vissa åtgärder finns det i dagsläget inget uppdrag för Region Kronoberg eller så
finns inga sådana projekt planerade och förankrade i verksamheten.
Region Kronoberg anser att förslaget till åtgärdsprogram är omfattande och
ambitiöst, men att en del åtgärder behöver beredas ytterligare eller konkretiseras.
Region Kronoberg hade gärna sett att remissen föregicks av en dialog med de
verksamheter som är utpekade som huvudaktörer.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika Joelsson-Gustafsson
Planeringsdirektör

Remiss
Remissyttrande över Åtgärdsprogram för hållbar konsumtion
Åtgärdslista för remissvar (excelfil)
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Remissyttrande
Diarienr: 15RK1068
Handläggare: Johanna Bergström,
Datum: 2015-09-09

Länsstyrelsen i Kronobergs län
351 86 Växjö

Remissyttrande – Åtgärdsprogram för hållbar
konsumtion
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Kommentarer till åtgärderna och huruvida Region Kronoberg kan utgöra
huvudaktör eller medaktör framgår i bifogat svarsformulär. Det kan finnas
utrymme för regionen att delta i fler åtgärder men dessa behöver först förankras i
verksamheten och tas med i budget. Det kan även tillkomma nya ansvarsområden
för regionen. Inom en del åtgärder (ex. 9, 12) pågår det utredningar och regionen
kan inte ta på sig rollen som huvudaktör förrän ansvarsfördelningen i dessa projekt
är klarlagda.
Flera åtgärder där Region Kronoberg anges som huvud eller medaktör är åtgärder
riktade mot allmänheten (8, 16, 21, 22, 25). Region Kronoberg har genom
folkhälsoenheten ett uppdrag att informera allmänheten om aspekter knutna till
folkhälsa t.ex. hälsoaspekter kring mat. Hållbar tillväxt och miljöenheten har i
dagsläget inget uppdrag att arbeta med åtgärder riktade till allmänheten.
Region Kronoberg kommer att ta fram ett klimat- och miljöprogram samt
handlingsplaner under 2015/2016, där föreslagna åtgärder för hållbar konsumtion
kan utgöra bra verktyg i arbetet.
Synpunkter
Region Kronoberg hade gärna sett att remissen föregicks av en dialog med de
verksamheter som är utpekade som huvudaktörer.
Region Kronoberg anser att förslaget till åtgärdsprogram är omfattande och
ambitiöst men att en del åtgärder behöver processas eller konkretiseras (nr 3, 27)
eller brytas ner till fler åtgärder (nr 11, 26).
Vidare anser Region Kronoberg att näringslivet är en viktig aktör för att skapa en
hållbar konsumtion och bidra till ett cirkulärt samhälle. Att skapa förutsättningar
för en cirkulär ekonomi ingår i RUS:en och är något som Region Kronoberg
kommer att arbeta vidare med. Hur detta konkret ska ske är inte fastställt ännu
men kommer att ingå i verksamhetsplanen för Hållbar tillväxt.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
Sida 1 av 1
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From:
Nawrocka Dagmara
Sent:
1 Jun 2015 14:48:07 +0000
To:
Samuelsson Heidi RST planavd
gem;cecilia.axelsson@almhult.se;tina.larsen@almhult.se;maria@miljoresurslinne.se;hakan.bergstrom@l
essebohus.se;jesaia.lowejko@studieframjandet.se;Penttilä Helen RST
miljöenheten;kristina.brovall@Tingsryds.se;Lux Tim TVX
samhällsbyggnad;carina.axelsson@ljungby.se;bjorn.idlinge@lnu.se;mikael.jeansson@tingsryds.se;jesseri
na.flores@vaxjo.se;thomas@thobigus.se;marita.lorentzon@alvesta.se;kerstin.s.karlsson@alvesta.se;han
na.stigmar@markaryd.se;julia.ahlrot@vaxjo.se;asa.garp@lessebo.se;par.wallin@vaxjo.se;sohie.kimhagdahl@vaxjo.se;arijana.simic@vaxjo.se;fredrik.bergman@macken.coop;Camilla
Ymer;hugosson.i@gmail.com;gosta@miljoresurslinne.se;klk@alvesta.se;info@lessebo.se;info@ljungby.s
e;ks@markaryd.se;kommunen@Tingsryds.se;ledningskontoret@uppvidinge.se;info@vaxjo.se;info@alm
hult.se;Region Kronoberg officiell brevlåda;Augustsson Malin TVX
samhällsbyggnad;info@energikontorsydost.se;anne.andersson@trafikverket.se;info@lnu.se;thomas.mat
tsson@foretagarna.se;vaxjo@svensktnaringsliv.se;sydost.rf@lrf.se;tim.lux@naturskyddsforeningen.se;m
aria@miljoresurslinne.se;kennerth.f@telia.com;Nilsson Tomas RST
upphandlingsenh;registrator@naturvardsverket.se;Eriksson Magnus
Cc:
Ellman-Kareld Louise;Persson Per-Anders;Andreasson Ida
Subject:
REMISS- Förslag till åtgärder Hållbar Konsumtion
Attachments:
Förslag till åtgärdsprogram HK_UT.pdf, Åtgärdslista för remissvar HK.xlsx,
Sändlista.pdf, Följebrev åtgärdsprogram HK 150529_UT.pdf

Förslag till kompletterande tema till Åtgärdsprogram:
Hållbar Konsumtion

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i samverkan med flera aktörer tagit fram ett förslag på åtgärder inom
tema Hållbar Konsumtion som är en komplettering till Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län
2014-2020.
Det tidigare framtagna och beslutade Åtgärdsprogrammet är uppdelat i 3 tematiska områden: Hälsa i
Miljöarbetet, Det hållbara Landskapet och Klimat & Energi.
Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna åtgärder och aktörer.
Länsstyrelsen önskar synpunkter av remissinstanser på följande:
1. Är det några ytterligare åtgärder som bör lyftas fram? Förslagen ska i så fall vara konkreta och
tydliga, utförligt formulerade och beskrivna i enlighet med remissförslagen.
2. Är de åtgärder, som ni står som huvudaktör eller medaktör till, relevanta för er verksamhet?
3. Avser ni, som föreslås vara huvudaktör eller medaktör i genomförandet, medverka till att
genomföra åtgärden? Svaren lämnas i bifogad Excel-lista. I Excel filen finns även möjlighet att
lämna kommentarer på åtgärder och föreslå ändringar.
Svar på remiss
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Synpunkter på punkt 1-3 önskas elektroniskt (ifyllda i Excel fil) senast 30 september med e-post till
miljomal.kronoberg@lansstyrelsen.se.
Om detta är omöjligt, kan brev skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö. Ange ärendets
diarienummer 2751-2015-1.

Med vänliga hälsningar,
Dagmara
Dagmara Nawrocka
Miljömålssamordnare, Klimat och Energi handläggare
Tel. 010 223 74 70
Länsstyrelsen i Kronobergs län
SE-351 86 VÄXJÖ / Telefon: 010 223 70 00
Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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Remissyttrande – Förslag till nya föreskrifter för väg 120,
Kronoberg. TRV 2015/14380 15RK1257
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 15RK1257
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2015-08-13

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Förslag till nya föreskrifter för väg 120,
Kronoberg. TRV 2015/14380

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Trafikverket

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har tagit del av förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg
120. Region Kronoberg har inget att erinra mot förslaget. Remisstiden är satt till
den 2 september 2015.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Remissyttrande över Förslag till nya föreskrifter för väg 120,
Kronoberg. TRV 2015/14380
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Remissyttrande
Diarienr: 15RK1257
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2015-08-13

Trafikverket
Diarienummer TRV 2015/14380
781 89 Borlänge
trafikverket@trafikverket.se

Remissyttrande – Förslag till nya föreskrifter för väg 120,
Kronoberg. TRV 2015/14380

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har tagit del av förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg
120. Region Kronoberg har inget att erinra mot förslaget. Remisstiden är satt till
den 2 september 2015. Remissyttrandet gäller under förutsättning att
regionstyrelsen godkänner yttrandet vid sammanträdet den 16 september 2015.
Bakgrund
Region Kronoberg har beretts möjlighet att avge ett yttrande över nya
hastighetsföreskrifter på väg 120 i Kronobergs län. De nya hastighetföreskrifterna
gäller för hela väg 120 genom länet. Anledningen till förslaget är ändrad sträckning
av väg 120 genom Älmhult. Vägsträckan cirkulationsplats Esplanaden Älmhult till
väg 23 nybyggd trafikplats föreslås få en bashastighet på 70 km/h. På övriga
sträckor av väg 120 görs ingen hastighetsjustering.
På väg 120 Göteryd – Älmhult har ett arbete inletts för att förbättra vägens
bärighet och trafiksäkerhet. Detta innebär bl.a. vägen under 2016 kommer att
stängas av för trafik. De planerade åtgärderna kommer dock inte att leda till några
hastighets justeringar.
Synpunkter
Region Kronoberg har tagit del av förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 120.
Region Kronoberg har inget att erinra mot förslaget.
Utöver ovan sagda vill vi påtala ett den avsatta remisstiden för att inkomma med
synpunkter på nya hastighetsföreskrifter är alltför kort. Vi ser det som en brist från
Trafikverkets sida som kan äventyra möjligheten till förankring och beslut i regionen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Remiss. Förslag
till nya föreskrifter
för väg 120,
Kronobergs län.
Svar senast 2
september 2015
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Remissyttrande – Konsekvensutredning i fråga om lokal
trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på ny del av väg
120 i Älmhult Länsstyrelsen 258 – 3451-2015 15RK1430
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 15RK1430
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-08-27

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Konsekvensutredning i fråga om lokal
trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på ny del av väg
120 i Älmhult Länsstyrelsen 258 – 3451-2015

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg har tagit del av konsekvensutredning och förslag till lokal
trafikföreskrift på ny del av väg 120 i Älmhult. Region Kronoberg har inget att
erinra mot förslaget. Remisstiden är satt till den 18 september 2015.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J-Gustafsson
Planeringsdirektör

Yttrande - Konsekvensutredning i fråga om lokal trafikföreskrift om
hastighetsbegränsning på dy del av väg 120 i Älmhult Länsstyrelsen
258 – 3451-2015
Remissyttrande – Konsekvensutredning i fråga om lokal
trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på dy del av väg 120 i
Älmhult Länsstyrelsen 258 – 3451-2015
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Remissyttrande
Diarienr: 15RK1430-1
Handläggare: Per Hansson, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2015-08-26

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Diarienummer 258-3451-2015
351 86 Växjö

Remissyttrande – Konsekvensutredning i fråga om lokal
trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på ny del av
väg 120 i Älmhult Länsstyrelsen 258 – 3451-2015
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har tagit del av konsekvensutredning och förslag till lokal
trafikföreskrift på ny del av väg 120 i Älmhult. Region Kronoberg har inget att
erinra mot förslaget. Remisstiden är satt till den 18 september 2015.
Bakgrund
Region Kronoberg har beretts möjlighet att avge ett yttrande över
konsekvensutredning och förslag till lokal trafikföreskrift på ny del av väg 120 i
Älmhult. Den lokala hastighetsföreskriften gäller för ny del av mellan
cirkulationsplatsen Hallandsvägen/Esplanaden i Älmhult och anslutande av- och
påfartsvägar från/till väg 23, i trafikplats väg 23/väg 120.
Region Kronoberg har nyligen avgett ett remissvar till Trafikverket för
hastighetsföreskrifter för hela väg 120 genom länet. Genom Trafikverkets förslag
anges bashastigheten. Lokala avvikelser (lägre hastigheter) kan antas av kommuner
för tätbebyggt område eller av Länsstyrelse utanför tätbebyggt område. Den nya
sträckan i Älmhult är i formell mening beläget utanför tätbebyggt område där av
kommer förslag om lokala trafikföreskrifter från Länsstyrelsen. Vägsträckan
cirkulationsplats Esplanaden Älmhult till väg 23 nybyggd trafikplats föreslås få en
hastighet på 60 km/h. Vilket är 10 km/h läger än den av Trafikverket föreslagna
bashastigheten. Enligt muntliga uppgifter från Trafikverken ska samtliga berörda
partner vara överens om hastigheten på 60 km/h.
Synpunkter
Region Kronoberg har tagit del av förslag till har tagit del av konsekvensutredning
och förslag till lokal trafikföreskrift på ny del av väg 120 i Älmhult. Region
Kronoberg har inget att erinra mot förslaget.
REGION KRONOBERG

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Avsiktsförklaring avseende Region Kronobergs deltagande
i integrerat EU-projekt för klimatåtgärder 15RK1436
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Regionstyrelsen

Avsiktsförklaring avseende Region Kronobergs
deltagande i integrerat EU-projekt för klimatåtgärder

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna avsiktsförklaringen för projekt för klimatåtgärder inom ramen för
LIFE-programmet.

Sammanfattning
Länsstyrelsen avser att tillsammans med Kronobergs kommuner, företag och
regionala aktörer söka ett Life-projekt från EU med fokus på
klimatanpassningsåtgärder samt åtgärder för utsläppsminskningar.
Region Kronoberg har getts möjlighet att delta i denna ansökan. Projektets syfte är
att ta ett helhetsgrepp om klimatfrågan och att få medel till att genomföra konkreta
åtgärder samt att få en stor samlad påverkan både på utsläpp och anpassning.
Integrerade Life-projekt ska vara storskaliga och utgå ifrån en regional eller
nationell plan eller strategi, för Kronobergs del de regionala åtgärdsplanerna för
klimatanpassning och åtgärdsplanen för miljömålen för tema klimat och energi.
Lifeprojektet kan bidra med cirka 50 - 100 miljoner kronor till klimatåtgärder och
göra Kronoberg till ett pilotlän i Sverige och EU för både klimatanpassning och
utsläppsminskningar. Life IP-projektet är även tänkt som ett paraply för att
mobilisera annan finansiering från EU och nationellt.
Ansökan sker i två steg där det första steget är ett kortare koncept där man
beskriver projektet. De bästa projekten väljs sedan ut och får göra en fullständig
ansökan i april 2016. Projekttiden, för beviljade projekt inom LIFE IP, är 2017 –
2022.
För att delta i ansökan behöver Region Kronoberg lämna en avsiktsförklaring samt
en åtgärdssammanställning över åtgärder som Region Kronoberg kan tänka sig
genomföra inom ramen för projektet.
Utifrån bl.a. den regionala utvecklingsstrategin, förslaget till
trafikförsörjningsprogram och miljöprogrammet har en lista med möjliga åtgärder
tagits fram internt på Region Kronoberg. Åtgärdsförslagen är i detta skede endast
ett första inriktningsförslag och uppskattade kostnader för åtgärderna är endast en
Sida 1 av 2
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grov uppskattning. Om ansökan går vidare till ansökningsomgång två, finns
utrymme för att bearbeta förslagen vidare.
Åtgärdsförslag ger endast en inriktning för de åtgärder som kan vara aktuella och
förbinder inte Region Kronoberg att genomföra dessa.
Utifrån de åtgärdsförslag som lämnas in från kommuner, företag och regionala
aktörer, prioriterar Länsstyrelsen vilka åtgärdsförslag som tas vidare i ansökan.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Avsiktsförklaring
Åtgärdslista
Information LIFE
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Följebrev
Datum

1 (2)
Ärendenummer

2015-02-19

INTEGRERAT EU-PROJEKT FÖR KLIMATÅTGÄRDER
Länsstyrelsen avser att tillsammans med Kronobergs kommuner, företag och
andra regionala aktörer söka ett integrerat Life-projekt från EU med fokus på
klimatanpassningsåtgärder samt åtgärder för utsläppsminskningar.
Projektets syfte är att ta ett helhetsgrepp om klimatfrågan och att få medel till att
genomföra konkreta åtgärder samt att få en stor samlad påverkan både på utsläpp
och anpassning.
Lifeprojektet skulle bidra med cirka 100-200 miljoner kronor till klimatåtgärder
och göra Kronoberg till ett pilotlän i Sverige och EU för både klimatanpassning
och utsläppsminskningar. Integrerade Life-projekt ska vara storskaliga och utgå
ifrån en regional eller nationell plan eller strategi, i vårt fall de regionala
åtgärdsplanerna för klimatanpassning och åtgärdsplanen för miljömålen för tema
klimat och energi.
Klimatåtgärder kan genomföras som delprojekt av kommunerna, oberoende av
hur långt de kommit i sitt nuvarande arbete med klimatfrågan. Företag med
lösningar inom dessa områden kan delta i projektet, till exempel genom att
demonstrera en ny lösning. Även regionala aktörer med intresse för frågorna
välkomnas.
Ett mål inom projektet är att integrera miljö- och klimatpolicys i andra sektorers
policys. Därför ska projekten samfinansieras och ha minst en annan
finansieringskälla än LIFE-bidraget. Under projektperioden kommer vi därför
även att söka ytterligare medel från andra EU-program och nationella program.
Ett första möte har hållits med kommunerna i länet där många idéer och
synpunkter diskuterades. På mötet informerade även Naturvårdsverket om
integrerade projekt, Life IP.
Länsstyrelsen planerar ett antal delprojekt som har bäring på anpassning och på
begränsning av utsläpp samt några som har effekter på båda områdena. Varje
kommun bör ha ett projekt inom vardera utsläppsbegränsningar och anpassning
samt delta i den centrala samordningen som leds av Länsstyrelsen. Vilka områden
det blir beror på inom vilka områden kommunerna och andra aktörer vill arbeta.
Nedan exempel på områden som kan bli aktuella:

Postadress
351 86 VÄXJÖ
Kontakt i detta ärende
Erika Gülich

•

Samordning: samverkan mellan myndigheter, policyfrågor,
mainstreaming etc

•

Dagvatten

•

Översvämning av sjöar och vattendrag

•

Anpassning och mångfald inom skogsbruket, i ett förändrat klimat

•

Hälsa: värme och sjukdomar

•

Beredskap vid extremväder

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

010-2237198

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se
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Webplats
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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•

Förnybara fordonsbränslen

•

Fysisk planering

•

Vindkraft

•

Mm

Delprojekten bör vara en mix av innovation, demonstration av ny teknik eller
metod, bästa teknik, kunskapsuppbyggnad och policyfrågor. De kan innebära allt
från att man bygger en raingarden till att man tar fram en kommunal plan för
klimatanpassning.
Tider

Integrerade projekt för delprogrammet KLIMAT inom LIFE öppnar sin första
utlysning 1 juni och ansökan ska vara inne senast den 1 oktober 2015. Ansökan
sker i två steg där det första steget är ett kortare koncept där man beskriver
projektet. De bästa projekten väljs sedan ut och får göra en fullständig ansökan,
för fas 2 ska ansökan vara inne i april 2016.
Vi vill ha en avsiktsförklaring från aktör som ska vara partners i ansökan senast
den 1 juni. Samtidigt vill vi även få en åtgärdssammanställning över de åtgärder
som organisationen kan tänka sig genomföra inom ramen för LIFE IP 2017 2022.
Finansiering

Life IP ger maximalt 60 % i bidrag men för konventionella investeringar kommer
bidragsandelen att vara lägre medan det för pilotprojekt kan bli högre. En fast
over-head på 7 % för personalkostnader tillkommer. Life IP-projektet är även
tänkt som ett paraply för att mobilisera annan finansiering från EU och
nationellt.

LIFE IP
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Åtgärdsmall för LIFE IP-ansökan
Fyll gärna i alla tänkba åtgärder, även sådana som skulle kunna finansieras av andra program
Typ av åtgärd: Klimatanpassning/utsläppsminskning
Huvudman

Genomförandetid

1. Utsläppsminskning och klimatanpassning

Region Kronoberg
(utifrån RUS)/Lst
(utifrån
regleringsbrev)

Under hela
projekttiden,
uppdelat i olika
faser - framtagande
av modell, testfas,
implementering,
lärande/uppföljnin
g/utvärdering,
utveckling av
metod (med
utgångspunkt i
Gröna
tråden/hållbarhets
standarden,
"förbättringshjulet
" - planera - införa
tillämpa, utvärdera
- förbättra).

2. Utsläppsminskning

Region Kronoberg

Ettårigt projekt i
början av
projektperioden
2017-2018.
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3. Utsläppsminskning

Region Kronoberg

I början av Lifeprojektet, 20172018, för att genom
balansen få
underlag till andra
delprojekt.

4. Utsläppsminskning

Region Kronoberg

Längre projekttid.
Utveckla metoder i
kombination med
utbildningsinsatser
. 3-årigt projekt.

5. Utsläppsminskning

Region Kronoberg

I mitten av
projektperioden
efter att
åtgärdsförslag nr. 1.
kommit igång.

6. Utsläppsminskning

?

?

7. Utsläppsminskning

Växjö Småland Airport ?
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8. Utsläppsminskning

Region
Långvarit projekt
Kronoberg/Länstrafike där del områden
n
kan spridas ut över
tid ev samordnas
med
mobilitetskontor.

9. Utsläppsminskningar

Region Kronober

10. Utsläppsminskningar

Energikontor/Region RK har
Kronoberg/Lst/komm delfinnasierat en
uner mfl
utredning kring
mobilitetskontor.
Utredningen är klar
30/6. Utredningen
kan ligga till grund
för delprojekt
Mobilitetskontor.
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Tvåårigt projekt
som kan förläggas i
början av
projekttiden
allternativt senare.

11. Klimatanpassning

Region Kronoberg i
samverkan med bla
kommunerna.

Ett tvåårigt projekt.
Projektet kan
förläggas till mitten
av hela
projektperioden.

12. Klimatanpassning/näringsliv

Näringsliv?!

?

13. Utsläppsminskning

Miljösamverkan/Bygg
samverkan. RK i
samverkan med
kommuner, Lst och
Energikontoret

Projektet bör
förläggas i början
av perioden 2017 t
o m 2018.

14. Utsläppsminskning

Region Kronoberg

Investeringar kan
spridas över
projektperioden.
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15. Utsläppsminskning

Region Kronoberg

1049

Projektet bör
förläggas i början
av perioden som
stöd för bla del: 8,
9, 11 och 14.

Kort sammanfattning

Uppskattad budget

Samhandlingsmodell - Klimatsatsning Kronoberg.
Delprojektet syftar till att ta fram modell för
samhandling för att nå regionala mål inom
utsläppsminiskning och klimatanpassning, utifrån RUS
(Grönatråden) och miljömålssystemet. Ineldningsvis
tas en modell fram med hjälp av processtöd och med
utgångspunkt i erfarnenheter från tidigare
utredningar/klimatkommission/utredning om hur
länets klimatåtgärdsplaner kan realiseras/
Bostadskommitens utredning mfl. Utgångspunkt är
standarden för hållbar utveckling. Modellen testas
sedan under projektets gång och utvärderas.
Delprojektet kopplas till övergripande organisation för
Life IP-projektet och blir därigenom sammanhållande
för de olika delprojekten. På så sätt säkras metoder för
lärande/uppföljning/spridande av erfarenheter
(beslutsunderlag).

Processstöd/analysstös arbetstid
region LST mfl. Under hela
projekttiden (6 år). Kostnad
processtöd/konsult 200 000 kr +
egen arbetstid från RK och Lst. 20
% av tjänst från RK, 20 %-tjänst
från Lst, 10 % övriga
(motsvarande ca 500 000 kr/år)

Produkter/Avfall -Gröna Kronoberg 2025 satsar på
möjligheterna med en cirkulär ekonomi, som är ett
inddustriellt produktions- och konsumtionssystem som
formas för att ge positiva fotavtryck. Gröna Kronoberg
pekar ut konkurensfördelanra med att abeta mot en
cirkulär ekonomi där resurserna används mera
effektivt i form av en kretsloppsidé där
återanvändning, reparation och återvinning blir
normen. Region Kronoberg använder stora volymer
varor och förbrukningsmaterial vilket medför en stor
miljö/klimatpåverkan. 1. Öka andelen
materialåtervinningen i organisationen genom att
analysera/utreda möjliga områden ex mjukplats mfl. 2.
Utreda och utveckla möjligheten och öka kunskapen
kring att ställa krav vid upphandling utifrån principerna
för en cirkulär ekonomi, LCA i upphandlingar,
innovationsupphandling
(partnerskapsupphandling/samverkan kring innovation
med leverantörer). Utreda alternativa material i
förbrukningsmaterial ffa plaster för att på så sätt
minska klimatpåverkande utsläpp.

Processstöd/analysstöd 100 000
kr. Arbetstid RK 20 % av tjänst
under ett år (motsvarande ca 200
000 kr). Kunskapshöjande insatser
50 000 kr.
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Förnybar energi - Som ett led i samhandling för de
regionala miljömålen tas en Energibalans för regionen
fram. Energibalansen utgör ett beslutsunderlag/
samhandlings underlag för aktörer i regionen i strävan
mot att bli ett plusenergilän 2050. Med balansen som
utgångspunkt sprida kunskap i regionen kring
möjligheterna med förnybarenergi och
resursutnyttjande gällande energiförsörjning i
regionen. (Resonera med Miljöenheten)
Cirkulär ekonomi - Ett sätt att angripa både globala och
lokala utmaningar är att arbeta utifrån principerna för
cirkulär ekonomi. Goda metoder för samverkan bland
alla parter i produktions- och konsumtionsprocesser
krävs för att få maximal utväxling. En framgångsfaktor
är dynamiska samarbeten och partnerskap mellan
samhälle, näringsliv och akademi som engagerar
berörda intressenter kring behov, resursflöden och
regionspecifika lösningar. Detta är en av
utgångspunkterna även för innovationsarbetet, vilket
skapar möjligheter för en hållbar regional utveckling.
Utveckla metoder för samhandling/lärande för cirkulär
ekonomi.

Kostnad för framtagande av
Energibalansen ca 50 000 kr samt
kostnader för
spridningskonferenser/worshops
ca 50 000 kr + arbetstid (ca 100 000
kr).

Regional samordning - samhällsplanering med
inriktning avfall. Flera av länets kommuner står inför
stora förändringar sin avfallshantering i enlighet med
sina avfallsplaner och det finns flera nya initiativ kring
cirkulär ekonomi och återanvändning. Samtidigt
kommer nu förändringar i producentansvaret i riktning
mot ökat ansvar för kommunerna. Det är troligt att det
här finns stora samordningsvinster jämfört med om
varje kommuner arbetar för sig och det finns redan ett
visst samarbete men ingen tydlig regional samordning.
Utreda vilka samordningsvinster, ekonomiska och
miljömässiga, som skulle kunna nås med nytt tänk
kring cirkulär ekonomi och ett djupare samarbete
alternativt gemensam organisation för
avfallshanteringen.

Processledning/metodutveckling
100 000 kr, utreding,
kunsapsspridning i regionen
arbetstid motsvarande ca 10 % av
tjänst under ett år (ca 100 000).

Kostnad metodstör/utveckling av
samhandlingsmodeller, 200 000
kr. Kunskapsspridning genom
utbildningar/worshops 100 000 kr.
Arbetstid 20 % av tjänst (av från
flera parter) under tre år (ca 600
000 kr).

Avfall - metodbeskrivning för hur kommuner kan
?
minska sitt avfall (ide från Maria Larsson vilken också är
"förankrad" hos Lst)
Flygplatsen har lämnat åtgärdsförslag gällande
?
förnybart flygbränsle. Region Kronoberg är
majoritetsägare i flygplatsen.
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Med utgångspunkt i Trafikförsörjningsprogram samt
Länstransportprogram, skapa ett delprojekt där:
- Regional cykelstrategi ska tas fram
- Regional strategi för laddinfrastruktur för elfordon
--> ex snabbladdare längs med huvudstråken
- Test av elbussar i stadstrafik
- Attraktivare kollektivtrafik med Hela-resan
perspektiv
- Pendlarparkeringar, samåkning
- Mjuka åtgärder inom kollektivtrafiken
--> fokus på bilister

Kostader för
analyser/utredningar
uppskattningsvis 500 000 kr.
Arbetstid motsvarande ca 20 % av
tjänst (ca 200 000 kr/år).

Region Kronoberg är en stor arbetsplats i regionen med
5 700 anställda. Genom att arbeta med arbetspendling
kan stora utsläppsminiskningar göras. Möjliga delar:
Utveckla IKT-lösningar för uppföljning/stimulering till
cyklign resa med kollektivtrafik - gemensam bilpool
med Lst, större företag, kommuner -system för
samåkning, utveckla cykelpoolen (inkl. elcyklar),
utreda möjligheter till förmåner för anställda som
arbetspendlar hållbart (ex cykel/gång/kollektivt).
Testresenärsprojekt.

Investering i IKT-lösningar ca 200
000 kr. Utredningskostnader 100
000 kr. Arbetstid motsvarande 10
% tjänst över ca 2 år (ca 100 000
kr/år).

Utveckla Regionalt mobilitetskontor

Utredningen ska även visa
finansieringsbehov.
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Klimatförändringar och hälsa Regional beredskap för
höga temperaturer - sårberhetsnalyser med fokus på
klimatrisker. Hälsoeffekter, värmeböljor
beredskapsplan, smittspridning. Ett samlat grepp om
påverkan , konsekvenser och ev. åtgärder för att
patienten inte ska bli mer sjuk pga värmen.
Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökar antal
dödsfall, speciellt i den äldre befolkningen. Med ett
förändrat klimat får vi räkna med både en stigande
medeltemperatur och att extrema väderförhållanden
som värmeböljor blir vanligare. Behov finns att
säkerställa att sval innemiljö kan upprättas i
sjukhusmiljö vid värmebölja, med speciellt fokus på
äldre med bakomliggande sjukdomar. Region
Kronoberg ser helst att även att kommunernas
äldreomsorg utgör en del av projektet då detta inte
enbart berör Region Kronobergs hälso- och sjukvård
utan bör samordnas.

Investeringar för att säkerställa
ett säkert inomhusklimat för
patienter. Kan vara stora belopp
(ev kopplas till projektdel 14
solskydd) Utredningskostnader
för sårberhetsanalyser 200 000 kr.
Arbetskostnader en 20 % av tjänst
i samarbete med kommuner (200
000 kr/år).

Kompletterande projekt Robust skogsbruk Trästrategin
(se vidare den ansökan, detta är även förankrat med
Lst).
Energitillsynsprojekt. Mot industrier och lantbruk eller
kommunala fastighetsbolag med skolor m.m. Genom
att samarbeta mellan miljökontoren och klimat- och
energisamordnare i länet, så kan en kampanj
genomföras för att genom tillsyn (bl.a. ställa krav
utifrån miljöbalken) och information leda till minskad
klimatpåverkan genom minskad energiförbrukning och
omställning till förnybara energikällor. Även
byggsamverkan kan delta i detta, genom att försöka
påverka nybyggnationer så att höga energikrav även
kopplat till detaljplaneskedet.

?

Satsning - Förnybar energi och resurseffektivisering
inom Region Kronoberg - utreda och investera i
solenergi: solceller på tak för energiproduktion,
solceller som solskydd kombination av ett bättre
inneklimat för kunder samt att procusera energi,
solfångare för att värma varmvatten till CLV´s kök där
det är stor åtgång av varmvatten dagtid, utrustning för
återvinning av bassängvatten på Sigfrid, CLV och LL för
att rena och återvinna vatten och värme, investering i
ventilationsanläggningar samt närvarostyrd
ventilation, öka energimätning samt visualisering av
energianvändning i region Kronobergs fastigheter,
utbildningskampanjer för energieffektivisering.

Investeringar: solceller beroende
på yta 250 000 - 2 500 000 kr,
solceller som solskydd 3 miljoner,
solfångar för att värma vatten kök
500 000 kr, utrustning för att
återvinna bassängvatten 950 000
kr/anläggning (ev 3), byte av
aggreget 500 000 kr /aggregat,
visualiserings teknik ca 500 000 kr,
informationskampanj/utbildning
ca 600 000 kr. Totalt ca 9 miljoner
+ Arbetstid.

Utbildningsinsatser ca 200 000 kr.
20 % av tjänst under två år (ca 200
000 kr per år).
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Grön IT-strategi, möjliga delar: resfria möte,
energismarta datorer, servrar, visualisera
energiförbrukning, smarta it-lösningar.

Arbetstid motsvarande 20 % av
heltid under ett år (ca 200 000 kr).
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Uppskattade effekter

Övrigt

Effektiva arbetsmetoder för
samhandling för uppsatta
regionala mål.
Resurshushålling. Lärande från
ingående delprojekt,
förankring, spridning av
resultat, uppföljning.

Minskning av klimatpåverkande
utsläpp. Resureffektivisering.
Ny kunskap kring hållbar
upphandling.
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Energibalansen ger
underlagsmaterial till övriga
projekt samt kunskaps- och
beslutsunderlag för regionen
(kommuner m.fl.).

Underlag/metoder/kunskap för
att främja utvecklingen mot en
cirkulär ekonomi.

Samordningsvinster,
ekonomiska och resursmässigt i
regionen gällande
avfallshantering.

?

?
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Utsläppsminskningar,
kunskapsspridning, utveckling
av nya metoder.

Utsläppsminskningar,
kunskapsspridning, utveckling
av nya metoder.

Utsläppsminskningar,
kunskapsspridning, utveckling
av nya metoder.
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Anpassning till ett förändrat
klimat för att säherställa
vårdmiljöer.

?

Utsläppsminskningar, ökning av
förnybar energi, utveckling av
energitillsynen i regionen,
kunskapsspridning.

Utsläppsminskningar, ökning av
förnybar energi, utveckling av
nya metoder,
kunskapsspridning.
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Utsläppsminskningar,
utveckling av nya metoder,
kunskapsspridning.
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Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av
resurscentrum för media i Kronoberg 15RK855
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK855
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2015-09-02

Regionstyrelsen

Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av
resurscentrum för media i Kronoberg

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till Region Kronobergs deltagande i projektet för utveckling av
Community Media i Kronobergs län under förutsättning att kostnaden inte
överstiger 400 000 kronor per år under tre år, sammanlagt 1 200 000 kronor, samt
att projektets övriga finansiering är garanterad.

Sammanfattning
Projektansökan
Öppna Kanalen Växjö har ansökt om 7 000 000 kronor för ett treårigt projekt för
utveckling av Community Media i Kronobergs län.
Av de sökta medlen föreslås 3 710 000 kronor komma från den offentliga sektorn i
Kronobergs län och övriga medel sökas från Europeiska socialfonden (ESF).
Öppna Kanalen Växjö föreslår att kostnaden fördelas på Region Kronoberg och
länets kommuner baserat på invånarantal och eventuell omfattning av deltagande i
projektet. För Region Kronoberg uppgår de sökta medlen till sammanlagt
1 200 000 kronor fördelat på tre år.
Tidigare behandling
Regionstyrelsen behandlade ansökan § 117/2015 och beslutade då
att ställa sig positiv till deltagande i projektet, att fram en lokal/regional plattform
för demokratiutveckling, under förutsättning att en majoritet av länets kommuner
också förklarar sig villiga att deltaga.
Därefter har följande ställningstaganden inkommit från länets kommuner:
-

Växjö kommun stödjer projektet med sammanlagt 1 044 000 kronor under tre
år, under förutsättning att Region Kronoberg och övriga kommunerna stödjer
projektet enligt den ekonomiska kalkylen i ansökan. (KS 268/2015)
Alvesta kommun har ställt sig positiv till projektansökan, under förutsättning
att kostnaden inte överstiger den föreslagna finansieringen på 87 000 kr per år
under tre år, totalt 261 000 kr. (KS § 73/2015)
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK855
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2015-09-02

-

Lessebo (KS § 108/2015), Markaryds (KSAU § 105/2015) och Tingsryds (KS
§ 181/2015) kommuner har avslagit ansökan.
Uppvidinge kommun avvaktar ytterligare information från Region Kronoberg.
(KSAU § 53/2015)

Sida 2 av 2
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Projektet går ut på att ta fram en lokal/regional plattform för demokratiutveckling i form av ett Community Media Kronoberg, nedan kallad (CMK),
som ska utvecklas till en demokratirörelse med folkbildning i fokus.

Mottagare av detta underlag för beslut inför ett kommande projekt är:

Institution
Region Kronoberg
Växjö
Ljungby
Alvesta
Älmhults
Tingsryds
Markaryds
Lessebo
Uppvidinge
Öppna Kanalen V.
TOTALT

invånare

Kr/inv/år

Kr per år

Kr på 3 år

egen nsats

2,2
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
0,3

400 000
360 000
121 000
87 000
72 000
54 000
42 000
37 000
41 000
22 500

1 200 000
1 080 000
363 000
261 000
216 000
162 000
126 000
111 000
123 000
68 000

189 128

38,2

1 214 000

3 710 000

regionen

86 970
27 000
19 500
16 000
12 198
9 549
8 256
9 222

Öppna Kanalen Växjö står för ca 1 kr per invånare i hela Regionen.

”- Människor föds med olika förutsättningar, men under livets gång förändras
förhållandena för oss, så hur vi använder och utmanar det vi har med oss
spelar större roll för resultaten. Ofta pratar vi om framtiden där drömmarna
om ett bättre liv dominerar. Det är viktigt att tillvarata folkets drömmar
och förvandla dem till något verkligt…”
(Avdi Islami)
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www.okv.se  www.okvplay.se

Projektet avser att starta senast 1 januari 2016.



Kostnaden är tänkt att fördelas på alla länets kommuner, Region Kronoberg,
mfl, baserad på invånarantal och ev. omfattning/deltagande.
Den totala beloppen avser en projektansökan som skall lämnas in hos
projektfinansiärer i juni-september.

RESURSCENTRA FÖR MEDIA I KRONOBERG

Öppna Kanalen Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt
utvecklingsarbete, varav 3 710 000 kr från offentliga sektorn i regionen.

Kronobergsgatan 8  0470- 322 600  info@okv.se

ANSÖKAN OM STÖD/STRUKTURSTÖD FÖR UTVECKLING AV
RESURSCENTRUM FÖR MEDIA I KRONOBERG

2

Bakgrund/Motivation/Underlag
Av den förstudie som Öppna Kanalen gjorde under 2014 kring ett mediacenter i Regionen,
framgår det tydligt att Öppna Kanaler och Närradiostationer i landet är mer fokuserade
på innehåll och att efterlikna de gamla etablerade medierna är mindre attraktivt. En ny
gemensam organisation för Radio och TV har bildats. Organisationen heter CMS
(Community Media Sverige). CMS kommer att slå ett slag för digital delaktighet och
utbildning med ny teknik. Just nu görs det en utredning om civilsamhälle och demokrati
som ett regeringsuppdrag: http://www.regeringen.se/sb/d/19700/a/256855
Men det som sker i huvudstaden just nu är passe för Kronoberg och Växjö. Öppna
Kanalen Växjö har under flera år utvecklat interaktiva möjligheter till kommunikation,
delaktighet och nu håller vi på att färdigställa en teknisk lösning (ett webbgränsnitt),
som gör att både Community Media Sverige, men även andra demokratikanaler kommer
att kunna använda sig av det i sitt arbete.
Med tanke på den medieutveckling som sker i Sverige, så är det utan tvekan så att ett
Resurscentra för Media i Kronoberg kommer att få en stark legitimitet i att förmedla det
som etablerade medier har misslyckats med; röster från det underrepresenterade och
utsatta. Enligt en förstudie om mångfald i medierna som gjordes under 2014 av face
Europé, Ragna Wallmark samt Arbetsförmedlingen Kultur Media, så finns det större
behov av kompliment-media i Södra Sverige. Om man tar Växjö och Kronoberg som
exempel så har TV4 lokalt lagts ner. Mediebranchen fortsätter att omstruktureras.
Länk till förstudien:
http://faceeurope.se/wp-content/uploads/2013/03/F%C3%B6rstudierapport-Zebra-II1.pdf
En av dem som varit med och gjort förstudien är Jacob Schulze, som numera är
styrelseledamot på den nya organisationen Community Media Sverige.
Drivkraften är primärt ÖKVs anknytning till samhällsekonomiska intressen liksom behovet av en
lokal/regional plattform för demokratiutveckling. Från och med januari 2015 sänder ÖKV via det
analoga nätet, samt digitala kabelnätet och IP-TV. De operatörer som kanalen har avtal med i dagsläget
är bla: Telia, Canal Digital, Tele2, Telenor, Sapa, Comhem. Genom utökat utsändning kommer ÖKV
att i stort sett nå ut till alla medborgare i Region Kronoberg.
Öppna Kanalen Växjö vill därför utveckla Regional Centrum för Media, där lokala
förmågor och föreningar ifrån varje kommun engageras, sysselsäts, utbildas och
arbetstränas i att driva sociala företag i form av mötesplatser för privata och offentliga
sektorn, forum för skolor och näringsliv, innovationskanaler för unga-vuxna, men även
fungera som brobyggare för människor i utanförskap, ohälsa och segregation.
Öppna Kanalen i Växjö vill, genom ett treårigt projekt skapa förutstättningar för
utbildningsinsatser, introduktion för nyanlända och även erfarenhetsutbyte, som
kommer till stånd inom området icke-kommersiell lokal-TV i Kronoberg. Syftet med detta
är att utveckla föreningslivets möjligheter att använda TV-mediet som ett forum för
kommunikation, samt lokal/regional kultur och debatt.
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SYFTE
Syftet är att öka mångfalden i mediesektorn och på kulturområdet och att klart definiera
sektorn som en särskild mediegrupp vid sidan av public service- och kommersiella
medier. Plattformen syftar till att bryta igenom barriärer och integrera människor i
utanförskap. Detta kan göras genom att anpassa äldre metoder för integration till att
bättre passa behoven i ett samhälle med snabb teknologisk utveckling.
MÅL
Öppna Kanalen Växjös mål är att skapa en regional plattform för demokratiutveckling
genom kommunikation, sysselsättning och folkbildning.
En sådan plattform handlar om:
 Skapa kompetensutveckling som ett sätt att bryta socialt utanförskap bland
ungdomar, personer med funktionshinder, samt folk med annan etnisk bakgrund
(nyanlända invandrare)
 Framtagning av lokal plattform för demokratiutveckling i form av ett community
television i Kronoberg
 Utveckla medborgarnas & föreningslivets användning av lokal icke kommersiell
TV.
 Öka mångfalden i mediesektorn och på kulturområdet, samt definiera sektorn som
en särskild mediegrupp vid sidan av public service- och kommersiella medier.
 Utbildningsinsatser, introduktion för nyanlända och även erfarenhetsutbyte, som
kommer till stånd inom området icke-kommersiell lokal-TV i Kronoberg.
 Utveckla en metod för att med media som verktyg hjälpa människor i utanförskap
att bli mer delaktiga i samhället och komma närmare arbetsmarknaden.
 Skapa interaktivitet och en infrastruktur för kommunikation samt eliminera de
trösklar som finns i arbetet mot bättre tillgänglighet, jämställdhet och integration
VÄRDEGRUND
ÖKV som organisation grundades 2005 och det var med fem viktiga grundpelare som
fungerar som värdergrund för organisationen:
o demokrati,
o delaktighet,
o mångfald,
o integration och sysselsättning
Dessa fem värdegrunder genomsyrar alla ÖKVs aktiviteter än idag.
Med den stora kulturella mångfald som idag existerar i Sverige är det nödvändigt att
aktivt agera för att inkludera alla kulturella grupper i samhället. Det går att
argumentera för att segregering är bland det värsta som kan inträffa i ett samhälle då
det skapar oförståelse, irritation och utanförskap. ÖKV vill bidra till att stärka och
inkludera den mångfald som finns i Kronoberg och genom att ta tillvara på de olika
kulturer, kunskaper och erfarenheter som finns, kan vi skapa ett upplyft samhälle.

1065

4

VARFÖR OCH HUR?
Det centrala i den metod som ÖKV ska utveckla är den kreativa skapandeprocessen - och de möten som
den genererar - och hur den processen hjälper enskilda individer att utifrån deras förutsättningar stärkas
på de områden just de behöver. Detta kan göras genom:
 Stärkande av självförtroende genom att direkt och indirekt skapa något som andra tar del
av, samt stimulera kompetensutveckling som stärker individens ställning på
arbetsmarknaden.
 Kompetensutveckla, genom att producera program om olika ämnen där deltagarna
konkret lär sig mer om och delar sina utmaningar inför olika processer som att arbeta i
grupp, starta och driva företag och andra kompetenser som underlättar ungas etablering i
arbetslivet och deltagande i utbildning.
 Ökat deltagande i samhället, genom att man blir synlig som individ och utifrån sina egna
förutsättningar och sin egen bakgrund förstärka kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv.
 Motverka långtidsarbetslöshet genom insatser som är i linje med regionens behov och som
lockar och integrerar ungdomar, invandrare och kvinnor till att stanna och satsa i
regionens utveckling.

DEMOKRATI – GRÄSROT – SAMHÄLLE
Finnas tillgängligt

Engagera

Kommunicera

Den största nyttan som samhället får utav en organiserad och välfungerande
Community media kanal är: friskare medborgare, aktivare ungdomar, integrerade
invandrare samt mer attraktiv samhälle att bo i. Att finnas tillgängligt, engagera,
kommunicera är de grundläggande värden som den nya CMK ska utvecklas under.
Uppdelningen på tre huvudområden, gör att CMK kan fokusera rätt, smart och
framgångsrikt. Det nya modellen/plattformen bör sjösättas inom 3 år, med start senast
januari 2016.
Demokrati (finnas tillgängligt)
 Folkbildning och debatt
 TV-sändningar & produktionstjänster för offentlighet och enskilda.
 Allas delaktighet och likavärde, en förutsättning för ett framgångsrikt
samhälle
 Skapa mervärde i livet genom:
 Social tillhörighet: härkomst, utbildning, yrke, bostadsförhållande
och liknande
 Trygghet: ”främmande skrämmande” förvandlas till relationer och
gemenskap
 Nyfikenhet: låta användaren utforska sin kapacitet samt skapa
inflytande i samhället
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Gräsrot (engagera)
 Göra föreningar och enskilda till aktiva deltagare, användare
 Engagera medborgare genom arbetsträning, utbildning och stöd
 Kompetensutveckling genom riktade utbildningar:
 Medborgarjournalistik: Lokala röster och lokala berättelser
 Företag- och föreningsskola: Unga lär sig utvecklas och
organisera sig, processer kring beslut och hur man arbetar i grupp,
starta egen förening, näringsverksamhet.
 Skapar mötesplatser med- och för medborgaren lokalt och regionalt
 Community Media Kronoberg (CMK) som en regional plattform
för social innovation och entreprenörskap
 En regional mötesplats/demokratiarena med lokala samlingspungter samlar:
 Näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Kronoberg. Detta främjar
framväxten av sociala innovationer. Något liknande finns i
Stockholm där ”mötesplats social innovation” har för uppgit att
fokusera på:
 samverkansmodeller,
 finansiering och effektmätning,
 affär och samhällsnytta,
 forskning och utbildning.

Samhälle (kommunicera/informera)
 Forum för nyheter och information (inkl. krisberedskap)
 Redaktion bestående av lokala förmågor kombinerad med professionella
handledare som blir vägvisare för målgruppen
 Mediapedagoger bestående av folk från föreningar, skolor, organisationer och
media. (AV-Media Kronoberg)
 Interaktivitet genom:
 kommunikation, medieprofilering i skolorna
 Synliggörande av det civila samhället och föreningslivet
 Debatter, analyser, diskussioner i planerade studiomiljöer
 Förebyggande sjukvård och information kring hanteringen av olika situationer
 Det fria ordet: synliggöra författare, konstnärer, fristadsförfattare genom egen
tid i TV- och webbplay
 Skapa regionalportal för tillgänglighet och information:
 Regionen & kommuner länkar sina KF möten, kulturaktiviteter, medborgardialog
till gemensam portal
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RESURSKRAV
För att lyckas med ett resurscentrum för Media i Kronoberg behöver ÖKV
utveckla/disponera:
 Teknisk plattform för hela regionen
 Lokala mötesplatser hos kommunerna
 Styrgrupp från deltagande aktörer, som följer upp
arbetet/utvecklingen
 Distribution och sändningar
 Marknadsföring och etablering av CMK i Regionen
 Personal, volontärer, deltagare
 Tjänster, produkter
Finansiering
Önskvärt är att vår region är först i landet med att ha en regional portal, eller
kommunikations kanal med eget utrymme för information institutioner emellan, men
även en kanal som ska koppla ihop den privata och den offentliga sektorn i en gemensam
resa i vårt unika Kronoberg.
Under första halvåret 2014 gjordes det en förstudie med pengar från ESF. Tanken med
förstudien var att lägga grunden för ett större projekt till nästa programperiod 20152020.
Den nya visionen är tänkt att hitta finansieringsformer som inkluderar både
projektmedel, strukturpengar från offentliga sektorn, samt sponsorer och samverkans
partners som kan tänka sig att vara med och ta fram en kommunikationskanal i
Kronoberg. Så den totala summan på 7 miljoner är delvis pengar som betalas av
projektgivare som tex: ESF, Allmäna Arvsfonden mfl.
Det nya konceptet kommer att tydliggöra ÖKVs roll, samtidigt som en ekonomisk
stabilitet eftersträvas hårdare. Utvecklingen av Öppna Kanalen är nödvändig och Växjö
anses vara den kommun som kan ligga till grund för en region-kanal för alla i form av en
pilot verksamhet under några år framöver. Den nya Öppna Kanalen CMK kommer att
hitta former för en fungerande kanal samhällsekonomiskt och socialt.
Finansieringen av framtida ÖKV bör bestå av offentliga medel,
medlemsavgifter, samarbetspartners och även uppdragsproduktioner.

sponsorer,

På så sätt involveras näringslivet genom uppdrag och sponsring, offentliga sektorn
genom demokrati & föreningsstöd, civila samhället genom medlemskap och engagemang.

Vänliga hälsningar Avdi Islami
Kanalchef, Öppna Kanalen Växjö, samt ansv. utgivare för sändingar i Närradio
Kanslichef, Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige
Styrelseledamot, Community Media Sweden
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Uppdrag till regionstyrelsens folkhälsoberedning
15RK1168
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1168
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-08-17

Regionstyrelsen

Uppdrag till regionstyrelsens folkhälsoberedning

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att ge folkhälsoberedningen i uppdrag att utreda hur Region Kronoberg genom
avsatta resurser kan verka för att sänka alkoholkonsumtionen bland studenter och
öka medvetenheten om sunda umgängesalternativ

Sammanfattning
Landstinget Kronoberg har sedan 2005 varit medlemmar i Mötesplats Campus
Ideell förening. Föreningen ska bland annat arbeta för att främja hälsosammare
umgängesmöjligheter bland studenter samt verka för campusområdets sociala och
kulturella utveckling. Region Kronobergs har lämnat ett årligt driftbidrag om
50 000 kronor. Region Kronoberg har begärt utträde ur föreningen från 2016-0101 eftersom bedömningen är att bidraget i för liten utsträckning är knuten till
syftet att främja hälsosamma umgängesformer med intressanta och meningsfulla
arrangemang i en drogfri miljö.
Region Kronoberg har ett fortsatt stort intresse att verka för att sänka
alkoholkonsumtionen bland studenter och öka medvetenheten om sunda
umgängesalternativ. Regionstyrelsens folkhälsoberedning föreslås få i uppdrag att
utreda hur Region Kronoberg kan verka för att avsatta resurser på bästa sätt kan
användas för detta arbete.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Skrivelse till Mötesplats Campus Ideell förening
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Nominering av ledamöter till politikerforum - Forum för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 15RK11
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK11
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: Dubbelklicka på sidhuvudet. Klicka sedan här för att välja datum

Regionstyrelsen

Nominering av ledamöter till politikerforum - Forum för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att nominera Robert Olesen (S) och Suzanne Frank (M) som ledamöter till Forum
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, med Olof Björkmarker (S) respektive
Carina Bengtsson (C) som ersättare samt
att nomineringen avser perioden 2015 till och med 2018.

Sammanfattning
Regeringen inrättade i juni 2015 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
för perioden 2015-2020. Forumet ska vara en mötesplats för dialog och samverkan
mellan regeringen samt regionala aktörer, statliga myndigheter och vid behov även
andra berörda aktörer och organisationer. Arbetet samordnas av ett kansli som
arbetar inom Tillväxtverket.
Tillväxtverket mottar nu nomineringar till politikerforum för hösten 2015 samt
framtida möten.

Namn på direktör
Titel på direktör

Bilaga:

Namn på ärendeansvarig
Titel på ärendeansvarig

Beslutsunderlag
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Information om projekt Bästa möjliga missbruks- och
beroendevård i Kronobergs län 15RK1385
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Nominering av representanter till referensgrupp för ny
regionindelning (SKL) 15RK11
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Kontaktpersoner utses för ny regional indelning
SKL inbjuder landsting och regioner att utse kontaktpersoner inför arbetet med ny
regional indelning.

Regeringen tillsatte i början på sommaren en kommitté med Barbro Holmberg,
ordförande och Kent Johansson, vice ordförande, som ska föreslå en ny läns- och
landstingsindelning. Kommitténs förslag bör vara väl förankrade så synpunkter ska
inhämtas från bland annat landsting, kommuner, länsstyrelser och andra statliga
myndigheter samt SKL.
- Frågan om den regionala indelningen har diskuterats under lång tid utan att den fått
någon lösning. Därför ser vi positivt på att kommittén i dialog med kommun- och
landstingssektorn ska föreslå en ny indelning av Sverige, säger Lena Micko,
ordförande för SKL.
Kommittén har framfört önskemål om att SKL bildar en nationell referensgrupp till
vilken landsting och regioner i varje län utser tre kontaktpersoner.
- För att arbetet snabbt ska komma igång inbjuder vi nu landsting och regioner att utse
tre ledande politiska företrädare från varje län som blir kontaktgrupp både till
kommittén och SKL. Vår förhoppning är att en första gemensam diskussion med
kommittén ska ske redan i slutet på oktober, säger Lena Micko.
SKL har också utsett Håkan Brynielsson som från 1 september leder arbetet från SKL.
Håkan Brynielsson var tidigare bland annat direktör för Regionförbundet i Kalmar län.
Kommittén ska lämna sitt slutbetänkande 31 augusti 2017 och förslagen träda i kraft
senast i januari 2023.

SKL:s arbete med Regionfrågan
Hämta högupplöst bild på Lena Micko

Namn: Lisbet Mellgren
Titel: Handläggare
Telefonnummer: 08-452 78 22
E-post: Lisbet.mellgren@skl.se
Pressjour: 08-452 71 01
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