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Remissvar - Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
Säkerhetspolisen välkomnar utredningens förslag. Förslagen innebär en
påtaglig ambitionshöjning på säkerhetsskyddsområdet, utöver de högre krav
som den nya säkerhetsskyddslagen redan ställer. Ambitionshöjningen är
viktig eftersom hoten mot vårt land är mer omfattande än på flera år. Gapet
mellan hot och säkerhet är stort och det ökar. Att minska sårbarheterna är
något som hela samhället måste prioritera högre och ta ansvar för. Enligt
Säkerhetspolisen är det viktigt för Sveriges säkerhet att förslagen
genomförs.
Ambitionshöjningen kommer samtidigt innebära stora utmaningar för
samordnings- och tillsynsmyndigheterna och de verksamhetsutövare som
bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Det är viktigt att det finns gott om tid
från det att riksdagen fattar beslut om ändringarna i säkerhetsskyddslagen
till dess att de träder i kraft, så att de som berörs får rimliga förutsättningar
att förbereda sig. I den fortsatta beredningen bör detta beaktas när dag för
ikraftträdande övervägs.
Säkerhetspolisen framförde under utredningen att det förändrade uppdraget
uppskattningsvis kommer att kräva ett fyrtiotal ytterligare årsarbetskrafter
jämfört med de resurser som ska arbeta med tillsyn när den nya
säkerhetsskyddslagen träder i kraft. Säkerhetspolisen vill understryka att det
är en förutsättning att myndigheten tilldelas dessa resurser för att
Säkerhetspolisen ska kunna fullfölja det förändrade uppdraget och att
utredningens förslag ska få genomslag i samhället.
När det gäller utformningen av själva lagförslaget vill Säkerhetspolisen
påtala att bestämmelsen i 2 kap. 6 b § kan tolkas som att
verksamhetsutövaren har rätt att ta del av all information om hur den
utomstående parten skyddar verksamhetsutövarens uppgifter eller
verksamhet. En sådan ordning skulle vara olycklig i de fall den utomstående
parten själv bedriver säkerhetskänslig verksamhet eftersom
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verksamhetsutövaren då skulle kunna få del av sårbarheter i
säkerhetsskyddet hos den utomstående parten. Det bör därför förtydligas, i
vart fall i motiven till bestämmelsen, att den inte ger verksamhetsutövaren
några egentliga befogenheter att kontrollera säkerhetsskyddet utöver de som
parterna kommer överens om i säkerhetsskyddsavtalet.
____________________
Detta yttrande har beslutats av säkerhetspolischefen Klas Friberg.

