10

REMISSVAR

Rättsenheten

1 (2)

Datum

Diarienummer

Mottagare

Er referens

2021-04-12
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

2021-1556-4
Fi2020/02978

Remissvar på slutbetänkandet En gemensam
utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)
Säkerhetspolisen har fått ovanstående remiss från Finansdepartementet och
har följande synpunkter.
Säkerhetspolisen ser positivt på Tillitsdelegationens förslag om att inrätta en
gemensam utbildning inom statsförvaltningen. Den föreslagna utbildningen
kommer att stärka statstjänstemannarollen och de statsanställdas kunskaper
kring regelverk, rättsprinciper och en god förvaltningskultur, vilket är
grundläggande för rättssäkerheten och en förutsättning för medborgarnas
förtroende för statsförvaltningen och i förlängningen förtroendet för
demokratin.
Säkerhetspolisen är angelägen om att ge alla anställda möjlighet att ta del av
hela innehållet i den gemensamma utbildningen. Emellertid har Säkerhetspolisen personalgrupper och personer vars anställning hos myndigheten
omfattas av sekretess och där uppgifterna är säkerhetsskyddsklassificerade.
De kan inte delta på det sätt som föreslås i en centralt anordnad utbildning.
Säkerhetspolisen anser att myndighetschefen måste vara den som ges
möjlighet att fatta beslut om att undanta viss personal och vissa personer
från skyldigheten att delta i den gemensamma grundutbildningen om det är
motiverat med hänsyn till såväl arbetsuppgifter och personliga förhållanden
som andra skäl hänförliga till sekretess hos Säkerhetspolisen till skydd för
Sveriges säkerhet. Detta bör förslagsvis lösas genom ett bemyndigande i
förordning där Säkerhetspolisen ges rätt att besluta om undantag från
skyldigheten att delta i den gemensamma grundutbildningen. Säkerhetspolisen bedömer att de känsliga uppgifterna kring vilka personalkategorier
eller personer som bör undantas och den sammanställning över de anställda
som undantagits enbart bör förvaras hos den myndighet den anställde
tillhör.
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Den personal som undantagits behöver få möjlighet att erhålla samma
utbildning som övriga, vilket kan möjliggöras med en för denna kategori
särskilt anordnad e-utbildning, att utbildningsmaterial tillhandahålls interna
utbildare eller en kombination av dessa möjligheter.
Utredningen har i samband med förslaget om ny sekretessbestämmelse
beskrivit att det finns en uppenbar risk för att den stora mängd uppgifter
som kommer att hanteras med anledning av grundutbildningen kan
användas för att kartlägga den svenska statsförvaltningen. Det kan bl.a. röra
sig om deltagarnas namn, adress och vilken myndighet de arbetar. Dessa
uppgifter behöver inte vara känsliga när de behandlas var för sig men att
risken för skada kan uppkomma när de sammanställs. Säkerhetspolisen vill
uppmärksamma att den myndighet som får ansvaret för den sortens
sammanställda uppgifter noggrant måste överväga vilka åtgärder som
behöver vidtas även ur ett säkerhetsskyddsperspektiv
Detta yttrande har beslutats av biträdande säkerhetspolischefen Charlotte
von Essen. I beslutet har enhetschefen för rättsenheten Annica Runsten
medverkat.

