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Datum Vår beteckning 
2019-03-27 Dnr 802-2019 

Justitiedepartementet Ju2018/05292/L4 

103 33 Stockholm 

Betänkande SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya 
säkerhetsskyddslagen  
Svaret är indelat utifrån den kapitelstruktur som finns i SOU 2018:82. 

Försäkringskassan instämmer i förslagen från Utredningen om vissa 
säkerhetsskyddsfrågor om att säkerhetsskyddslagen fortsatt behöver anpassas till 
2020-talets behov av skydd för Sveriges säkerhet. Samhället och omvärlden har 
förändrats och förmågan att effektivt och samordnat förebygga och möta omedelbara 
hot och utmaningar behöver därför stärkas. Utredningens förslag omfattar i vilken 
utsträckning verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska vara 
skyldiga att ingå säkerhetsskyddsöverenskommelser som träffas med utomstående 
och som berör den säkerhetskänsliga verksamheten.  

Försäkringskassan välkomnar att skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal utvidgas 
så att skyddet upprätthålls oavsett var verksamheten bedrivs. De föreslagna 
kontrollstationerna vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet tydliggör hur 
brister i säkerhetsskydd ska förebyggas. 

Utredningen uttalar att det inte är förenligt med tillsyn att också vara rådgivande. 
Därför föreslås att den som utövar tillsyn istället för att som idag lämna råd (7 kap. 
4§), ska lämna vägledning. Det är Försäkringskassans erfarenhet att det för att 
utveckla och förbättra myndigheters arbete med säkerhetsskydd behövs en instans dit 
myndigheten kan vända sig för och få råd. Försäkringskassan motsätter sig därför 
förslaget om det inte samtidigt inrättas en ny instans för rådgivning. 

W
im

i F
K1

40
07

_0
05

_W
 



 
 
REMISSYTTRANDE 

 
2 (2) 

 Datum Vår beteckning 
 2019-03-27 Dnr 802-2019 
 

6.6 Säkerhetsskyddschefens roll i organisationen bör stärkas 
Försäkringskassan är positivt inställd till att säkerhetsskyddschefen rapporterar direkt 
till generaldirektören vid respektive myndighet. Däremot anser Försäkringskassan att 
det bör vara upp till generaldirektören hur denne vill ordna den ledningsgrupp som 
utgör stöd inför beslutsfattande. 
 
6.8 En andra kontrollstation – samråd, förelägganden och förbud 
Försäkringskassan vill här föra fram vikten av att samrådsförfarandet kan göras 
skyndsamt för att inte fördröja upphandlingsprocessen mer än nödvändigt.  
 
8.17 Tillsyn bör inte förenas med rådgivning 
Det är Försäkringskassans erfarenhet att det för att utveckla och förbättra 
myndigheters arbete med säkerhetsskydd behövs en instans dit myndigheten kan 
vända sig för att få råd. Försäkringskassan motsätter sig därför förslaget om det inte 
samtidigt inrättas en ny instans för rådgivning. Kunskapen om säkerhetsskydd 
behöver stärkas därför behövs en utbildande och rådgivande instans. I svåra 
avdömningar bör säkerhetspolisen även agera normerande.  
 
9.8 Överträdelser som ska leda till sanktionsavgift 
Försäkringskassan efterlyser här en tydlig vägledning i hur klassningen ska 
genomföras och med vilken detaljeringsgrad för att anses vara genomförd och 
uppfylla de krav som ska ligga till grund för en sanktionsavgift.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Sture Hjalmarsson i närvaro av 
säkerhetschef Birgitta Målsäter och biträdande säkerhetsskyddschef Ola Sten den 
senare som föredragande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sture Hjalmarsson 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ola Sten 
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