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Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633)1
dels att 19 b § ska upphöra att gälla,
dels att 10–12, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 42–44 och 47 §§ och
bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.
10 §2 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.
11 §3 Utrikesdepartementets kurirförbindelser ska anlitas för försändelser
med hemliga handlingar till utlandet.
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får för sina respektive tillsynsområden enligt 39 § besluta om undantag från första stycket.
12 § Innan en myndighet inrättar ett register, som ska föras med hjälp av
automatiserad behandling och som kan förutses komma att innehålla sådana
uppgifter att utlämnandet av dem var för sig eller sammanställda kan skada
totalförsvaret, ska myndigheten samråda med Försvarsmakten och, om uppgifternas natur ger anledning till det, Säkerhetspolisen. I fråga om uppgifter
av betydelse för rikets säkerhet i övrigt ska i motsvarande fall samråd ske med
Säkerhetspolisen.
Ett system som av flera personer ska användas för automatiserad behandling av hemliga uppgifter ska vara försett med funktioner för behörighetskontroll och registrering av händelser i systemet som är av betydelse för säkerheten.
Systemet får inte tas i drift förrän det har godkänts från säkerhetssynpunkt
av den för vars verksamhet systemet inrättas.
19 §4 Kommuner, landsting och de myndigheter som anges i bilagan till
denna förordning beslutar om
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1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga om den
egna verksamheten,
2. registerkontroll när det gäller anställning eller uppdrag hos en anbudsgivare eller leverantör som de har ingått säkerhetsskyddsavtal med enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627), och
3. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och 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 Transportstyrelsen,
3. för verksamhet som avser elektronisk kommunikation: av Post- och telestyrelsen, och
4. för andra verksamheter än sådana som anges i 1–3: av länsstyrelsen i det
län där bolaget, föreningen eller stiftelsen har sitt säte.
Sveriges Radio Aktiebolag, Sveriges Television Aktiebolag, Teracom AB
och Teracom Boxer Group AB beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3
och om registerkontroll när det gäller den egna personalen.
22 §5 Säkerhetspolisen beslutar om registerkontroll när en framställan om
detta har gjorts från en annan stat eller en mellanfolklig organisation.
26 §6 Registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) får
göras i fråga om den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamhet
vid sådana anläggningar, byggnader, bostäder m.m. som avses i 27 §. Sådan
registerkontroll får också göras i fråga om
1. den som Polismyndigheten ska förordna enligt 16 § lagen (2004:487)
om sjöfartsskydd eller 4 kap. 3 § lagen (2006:1209) om hamnskydd, och
2. 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.
Registerkontroll enligt första stycket får endast göras om den som säkerhetsprövningen avser kan antas komma att anställas eller på annat sätt delta i
den aktuella verksamheten eller, i fall som avses i 1, förordnas. Om det finns
synnerliga skäl får kontroll göras utan ett sådant antagande.
27 §7 Registerkontroll av personer som avses i 26 § första stycket första meningen beslutas
1. för civila flygplatser, flygstationer och flygpassagerarterminaler: av
Transportstyrelsen,
2. för statschefens och tronföljarens residens och bostäder, statsministerns
bostäder och statens egendom Harpsund: av Säkerhetspolisen,
3. för Regeringskansliets byggnader: av Regeringskansliet,
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4. för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 1 skyddslagen (2010:305) och
som huvudsakligen disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk
eller Försvarets radioanstalt, för militära fartyg och luftfartyg som avses i
5 § 1 skyddslagen samt för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 4 skyddslagen: av Försvarsmakten,
5. för sådana anläggningar inom elförsörjningen som är skyddsobjekt: av
Affärsverket svenska kraftnät,
6. för sådana anläggningar som används eller är avsedda för elektronisk
kommunikation och som är skyddsobjekt: av Post- och telestyrelsen,
7. för sådana anläggningar inom flygtrafiktjänsten som är skyddsobjekt och
som inte ingår bland objekten i 1 eller 4: av Luftfartsverket, och
8. för andra skyddsobjekt än sådana som ingår bland objekten i 1–3 och för
andra skyddsobjekt än sådana som anges i 4–7, dock inte för byggnader, anläggningar eller områden som används eller är avsedda för verksamhet inom
kriminalvården eller Sveriges försörjning med sedlar och mynt, som har beslutats vara skyddsobjekt enligt 4 § 5 skyddslagen eller vattenområden som
beslutats vara skyddsobjekt enligt 5 § 5 skyddslagen: av länsstyrelsen i det
län där skyddsobjektet finns.
Det som sägs i första stycket 8 gäller inte för riksdagens eller riksdagens
myndigheters byggnader.
Myndigheterna ska noga pröva behovet av registerkontroll till skydd mot
terrorism. Kontroll får endast göras om skyddsbehovet inte kan tillgodoses på
något annat sätt.
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29 §8 Den som har beslutat om registerkontroll ska göra en framställan till
Säkerhetspolisen om utlämnande av uppgifter. Säkerhetspolisen ska överlämna ärendet till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
När det gäller en person som, enligt vad som är känt för Säkerhetspolisen,
har en anställning eller på annat sätt deltar i säkerhetskänslig verksamhet ska
myndigheten begära att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden lämnar ut
uppgift som enligt myndighetens kännedom har tillförts polisregister efter det
att registerkontroll har gjorts.
30 §9 Om registerkontroll avser anställningar eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2 ska den som kontrolleras
skriftligen lämna uppgifter om sina personliga förhållanden till den som har
beslutat om kontrollen. Dessa upplysningar ska lämnas in till Säkerhetspolisen tillsammans med begäran om utlämnande av uppgifter. När frågan om utlämnande av uppgifter överlämnas till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, ska dessa upplysningar bifogas.
32 §10 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska avgöra om den som en
uppgift avser ska ges tillfälle att yttra sig över uppgiften enligt 25 § säkerhetsskyddslagen (1996:627). Nämnden ska vid sin prövning av denna fråga överväga om ett personligt samtal bör hållas med den kontrollerade.
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Det som sägs i första stycket gäller även efter en sådan begäran från Säkerhetspolisen som avses i 29 § andra stycket.
34 § Säkerhetspolisen ska göra en särskild personutredning i de fall som
anges i 18 § säkerhetsskyddslagen (1996:627).
36 §11 När en särskild personutredning avser anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1, ska Säkerhetspolisen
hålla ett personligt samtal med den som säkerhetsprövningen gäller. Säkerhetspolisen får avstå från att hålla ett sådant samtal om det står klart att det
inte behövs.
Om det behövs ska ett personligt samtal också hållas när utredningen avser
anställningar och annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 2.
39 §12 Säkerhetsskyddet ska kontrolleras av
1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och Försvarshögskolan och de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet utom Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens haverikommission, och
2. Säkerhetspolisen när det gäller Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens haverikommission och övriga myndigheter
utom Justitiekanslern.
42 § Kontroll av säkerhetsskyddet hos sådana bolag, föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) och enskilda som avses i 1 § 3 och 8 § säkerhetsskyddslagen kan även utföras av Säkerhetspolisen
och Försvarsmakten. Kontrollen ska i dessa fall utföras i samråd med de myndigheter som enligt 31 § säkerhetsskyddslagen eller 40 eller 41 § denna förordning utövar kontroll.
43 § Säkerhetspolisen får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten
av säkerhetsskyddslagen (1996:627) i fråga om förfarandet vid registerkontroll. Föreskrifter som avser kontroll av personal vid Försvarsmakten ska beslutas efter samråd med Försvarsmakten.
44 § Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (1996:627) för sina respektive tillsynsområden enligt 39 §.
Första stycket gäller inte omfattningen av inventeringen av hemliga handlingar enligt 9 § andra stycket.
47 § Säkerhetspolisen ska på begäran lämna råd om säkerhetsskydd till Regeringskansliet, riksdagen och dess myndigheter och till Justitiekanslern.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
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På regeringens vägnar
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BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)
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Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och registerkontroll i enlighet med vad som anges i 18 och 19 §§.

Pensionsmyndigheten,
Polismyndigheten,
Post- och telestyrelsen,
Regeringskansliet,
Riksarkivet,
Riksgäldskontoret,
Rymdstyrelsen,
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Säkerhetspolisen,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
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