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Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633)1
dels att i 39 § orden ”Överstyrelsen för civil beredskap” skall bytas ut mot
”Krisberedskapsmyndigheten”,
dels att 4, 19, 20 och 40 §§ samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.
4 §2 I denna förordning avses med
1. hemlig uppgift: uppgift som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen
(1980:100) och som rör rikets säkerhet,
2. hemlig handling: handling som innehåller hemlig uppgift, samt
3. säkerhetskänslig verksamhet: verksamhet av betydelse för rikets säkerhet.
19 §3 Kommuner, landsting och de myndigheter som anges i bilaga till
denna förordning beslutar om
1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt registerkontroll i fråga om den
egna verksamheten,
2. registerkontroll när det gäller anställning eller uppdrag hos en anbudsgivare eller leverantör med vilken de har ingått säkerhetsskyddsavtal enligt
8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627), och
3. placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt registerkontroll när det gäller
bolag, föreningar och stiftelser som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över.
När en statlig myndighet som inte finns angiven i bilagan utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över ett bolag, en förening eller en stiftelse, beslutas om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll för bolaget, föreningen eller stiftelsen
1. för elförsörjningsverksamhet: av Affärsverket svenska kraftnät,
2. för flygtransportverksamhet: av Luftfartsverket,
3. för telekommunikationsverksamhet: av Post- och telestyrelsen, och
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4. för andra verksamheter än sådana som sägs i 1–3: av länsstyrelsen i det
län där bolaget, föreningen eller stiftelsen har sitt säte.
Sveriges Radio Aktiebolag, Sveriges Television Aktiebolag och Teracom
Aktiebolag beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll när det gäller den egna personalen.
20 § När det gäller enskilda som bedriver säkerhetskänslig verksamhet beslutar den myndighet som anges i 19 § andra stycket om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll.
40 § Säkerhetsskyddet hos bolag, föreningar och stiftelser som avses i
1 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt enskilda som avses i 1 § 3 säkerhetsskyddslagen skall kontrolleras av den myndighet som anges i 19 §
andra stycket.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
Bilaga4
Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.
Kriminalvårdsstyrelsen,
Krisberedskapsmyndigheten,
Kustbevakningen,
Vägverket, och
Överklagandenämnden för totalförsvaret.
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